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RESUMO 

 

 

Este estudo diz respeito a uma pesquisa colaborativa apoiada na abordagem histórico cultural de 

Vigotsky, objetivando situar a mediação como uma estratégia necessária no Atendimento 

Educacional Especializado - AEE a um aluno, com deficiência intelectual, matriculado em uma 

escola de aplicação - o Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão - 

COLUN/UFMA. Um esforço digressivo a partir da concepção de AEE, posta no documento da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI/2008, 

apontou contradições entre o que esta política dispõe e as ações empreendidas na escola 

investigada. A partir disso, foi realizado um percurso metodológico envolvendo procedimentos 

como a entrevista, a observação, bem como os círculos reflexivos, que permitiram o desvelamento 

de elementos que nos auxiliaram na comprovação de que, no AEE, a mediação histórico cultural é 

condição necessária na inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. Estes vêm 

experimentado sucessivas situações de fracasso escolar, as quais têm sido atribuídas à condição que 

apresentam. Sob esse pretexto, a hegemonia de práticas tende à reprodução dessa realidade 

excludente, inclusive, no que diz respeito ao aluno “Sol”, no COLUN/UFMA. Foi utilizado o caso 

“Sol”, elaborado para dar suporte no percurso metodológico, especialmente na condução de espaço 

formativo realizado nos Círculos Reflexivos. A queixa principal dos profissionais envolvidos na 

escolarização de “Sol”, que ficou registrada no caso estudado, girou em torno de que o mesmo, por 

não saber ler, nem escrever, não conseguia acompanhar o programa de ensino proposto pela escola. 

Essa constatação somada a outras implicou no aprofundamento do conceito de mediação no 

“Círculo Reflexivo”. Neste espaço e em análises empreendidas para a consecução desta 

investigação buscamos demonstrar que a mediação como práxis, no AEE a “Sol”, deve seguir uma 

proposta interventiva elaborada de forma intencional e colaborativa com os profissionais da escola. 

Este trabalho, que propõe um AEE em moldes ampliados em relação aos concebidos nas Diretrizes 

da Política de Educação Especial/2008, não partiu do pressuposto de que as condições concretas 

para a realização deste apoio à inclusão de “Sol” já estão dadas em sua escola. Desta forma, chegou 

à sua fase conclusiva, tendo desenvolvido uma proposta metodológica como alternativa para que o 

AEE ao aluno “Sol” não se reduzisse a um espaço, nem fosse reificado, a ponto de permitir ser 

pensado sem a participação da Escola, representada em sua totalidade e, depois, apresentando um 

Plano de AEE como expressão ampla de um entendimento sobre educação inclusiva.   

 

Palavras-chave: Mediação. Atendimento Educacional Especializado. Deficiência Intelectual. 

Inclusão escolar.  

 



 

       

ABSTRACT 

 

 

This study concerns a collaborative research supported in the historical and cultural approach of 

Vigotsky aiming to situate the mediation as a strategy necessary in the Special Educational 

Treatment – SET to a student with intellectual deficiency signed in an enforcement school - the 

academic school of the Federal University of Maranhão - COLUN/UFMA. A digressive effort from 

the concept of SET, set in the document of the National Policy of Special Education in the 

Perspective of Inclusive Education - PNEEPEI/2008 pointed contradictions between what this 

policy offers and the actions taken in the investigated school. From there a methodological route 

was made, involving procedures such as interview, observation, as well as Reflexive Circles, that 

allowed the unveiling of elements that supported the proof that in SET the social and cultural 

mediation is a necessary condition in the academic inclusion of students with intellectual 

deficiency. These have been experimenting successive situations of academic failure which have 

been attributed to the condition they present. Under this pretext, the hegemony of practices tend to 

the reproduction of this excluding reality, including what concerns the student Sol, in 

COLUN/UFMA. The “Sol” case was utilized, elaborated to support the methodological route, 

especially in the conduction of formative space executed in the “Reflexive Circles”. The main 

complaint of the professionals involved in the academic process of “Sol”, which was registered in 

the case, was centered on the fact that him, for not being able to read nor write, he could not 

accompany the teaching program proposed by the school. This finding, added to others, implicated 

on the deepening of the concept of mediation in the “Reflexive Circle”. In this space and in 

analyses undertaken for the attainment of this investigation, we sought to demonstrate that the 

mediation, as praxis in SET for “Sol” must follow an interventional, elaborated intentionally e 

collaboratively with the school’s professionals. This work proposed a SET in amplified molds, in 

relation to those conceived in the Directions of the Policy of Special Education/2008, once it did 

not start from the supposition that the concrete conditions for the realization of this support to the 

inclusion of “Sol” are already given in his school. This reached its conclusive phase having 

developed a methodological propose as an alternative so that the SET for the student “Sol” would 

not reduce itself to a space or was reified to the point of allowing it to be thought without the 

school’s participation, represented in its total, and, later, presenting a SET plan as ample expression 

of an understanding about inclusive education. 

 

Keywords: Mediation. Specialized Educational Treatment. Intellectual Deficiency. Academic 

Inclusion. 

 



 

       

RESUMEN 

 

 

Este estudio se refiere a una investigación en colaboración con el apoyo del enfoque histórico 

cultural de Vigotsky, con el objetivo de colocar la mediación como una estrategia necesaria en el 

servicios educativos especializados - AEE, un estudiante con discapacidad intelectual inscrito en un 

programa de la escuela - universidad universitario Universidad Federal de Maranhão - COLUN / 

UFMA. Un esfuerzo, decreciente, de la AEE el diseño, situado en el documento Política Nacional 

de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva - PNEEPEI / 2008 señaló las 

contradicciones entre lo que las características de la política y las acciones emprendidas en la 

escuela investigada. A partir de este se realizó un abordaje metodológico que implica 

procedimientos tales como entrevistas, observación, y los Círculos reflectantes, lo que permitió el 

descubrimiento de los elementos, lo que ayudó a demostrar que en el AEE, la mediación la historia 

cultural es condición necesaria la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad intelectual. 

Estos han vivido situaciones sucesivas de fracaso escolar, que se han atribuido a la condición de 

que ellos presentan. Bajo este pretexto, la hegemonía de las prácticas tienden a reproducir esta 

realidad exclusiva, incluso en relación con el estudiante Sol en COLUN / UFMA. El caso se utilizó 

"Sol" dispuesta a apoyar el enfoque metodológico, sobre todo en la realización de espacios de 

formación celebrado en "Círculos reflectantes. La principal queja de los profesionales implicados 

en la escolarización de "Sun", que fue grabado en el caso estudiado, giraba en torno a la misma, sin 

saber leer ni escribir, no podía seguir el programa de enseñanza propuesto por la escuela. Este y 

otros hallazgos están involucrados en el concepto de mediación de la profundización de la 

"Reflective Circle.". Este espacio y el análisis llevado a cabo para lograr esta investigación, nos 

demuestran que la mediación como praxis de la AEE a "Sol", deben seguir una propuesta de 

intervención sea intencionalmente y en colaboración con el personal de la escuela. En este trabajo, 

se propone un AEE en forma ampliada en relación con diseñadas las Directrices de la Política de 

Educación Especial / 2008, ya que no se inició a partir del supuesto de que las condiciones 

específicas para la realización de este apoyo a la inclusión de "Sun" ya se dan en su escuela. Por lo 

tanto, este trabajo ha llegado a su fase final, han desarrollado una propuesta metodológica como 

alternativa a la AEE para el estudiante "Sol" no se reduce a un espacio, ni se cosificado como para 

permitir ser pensado sin la participación de la Escuela representado en su totalidad, y luego 

presentó un Plan de AEE tan amplia expresión de una comprensión de la educación inclusiva. 

 

Palabras clave: La mediación. Servicios Educativos Especializados. La discapacidad intelectual. 

La inclusión escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nossa preocupação inicial em desenvolver estudos científicos sobre a 

realidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com 

deficiência intelectual se deu, com a pesquisa de Mestrado
1
 ligada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, realizada, sobre o 

acesso escolar de uma aluna com Síndrome de Down em uma das escolas da Rede 

Municipal de Educação de São Luís/MA. Ao constatarmos que a escolarização da aluna, 

no ensino regular, vinha se reduzindo a ações pedagógicas homogeneizadoras, 

buscamos investigar se a sala de recursos contribuía, satisfatoriamente, para a 

participação e acesso da mesma ao currículo da escola.  

Neste contexto, foi se delineando nosso interesse que relacionava o AEE, 

não restrito à sala de recursos, percebendo que as possibilidades deste apoio à inclusão 

poderia se elevar. Contudo, entendíamos que tal preocupação sofria, ainda, influência de 

nossas incursões, como profissional da educação, em grupos de pesquisa, em eventos 

científicos e, originariamente, das inquietações provocadas nas relações profissionais na 

sala de aula regular nas redes privada e pública de ensino. No último caso, foram 17 

anos, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de São Luís/ SEMED
2
. Desde 

1992, exercendo atividades de docência em salas de aula regulares e, a partir do ano 

2000 até 2008, integrando a equipe técnica dessa secretaria, desenvolvendo atividades 

de avaliação psicopedagógica e de formação continuada, com foco no acesso dos alunos 

com direito à Educação Especial no contexto escolar regular.  

Outras experiências que se destacam, com caráter de aproximação dos 

estudos sobre AEE, dizem respeito à nossa vinculação com o Grupo de Pesquisa em 

Educação Especial no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Maranhão, por meio de pesquisas, como a do Observatório Nacional de 

Educação Especial - ONEESP/2010
3
. Esta, com foco na realização de uma avaliação, de 

âmbito nacional, do programa de implantação de “Salas de Recursos Multifuncionais” 

                                                                 
1
 Estudo enfocando as contribuições da sala de recursos no acesso a aluna com deficiência intelectual em 

escola da Rede Municipal de Educação do Município de São Luís/MA (MELO, 2008). 
2
 Em junho de 2009, passamos a integrar o quadro efetivo de docente da Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA, vinculada ao Departamento de Educação II. 
3
 Observatório Nacional de Educação Especial - ONEESP. De acordo com o Edital nº 

38/2010/CAPES/INEP, o referido projeto de nº 039, teve vigência no período de 2010 a 2014.   



15 

(SRM), promovido pela Secretaria de Educação Especial/MEC
4
 que, desde 2005, vem 

apoiando a criação do serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

Assim, foi se desenhando o problema que culminou com este estudo.         

Portanto, da convergência entre os resultados da pesquisa de Mestrado (2008)
5
, 

trajetória profissional, participação em pesquisas
6
, e nossas inquietações com a 

objetivação do AEE, em muitas escolas públicas, se desencadeou a preocupação com as 

possibilidades de inclusão escolar de um aluno com deficiência intelectual, ao qual 

atribuímos o nome “Sol”
7
. Nesse sentido, nossas investigações partem do conceito de 

AEE proposto pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva - PNEEPEI/2008
8
. Para nós, tal atendimento especializado, se torna, 

efetivamente inclusivo, para o aluno, quando objetivado segundo perspectivas teórico-

metodológicas que consideram as bases do pensamento e as dimensões humanas em sua 

complexidade sócio-histórica.  

 Em conformidade com a perspectiva da Política de Educação 

Especial/2008, entendemos que, no caso de alunos com deficiência intelectual, o AEE 

se constitui apoio pedagógico para o seu acesso ao currículo regular de ensino, não 

substituindo o trabalho realizado nas salas de ensino regular. Portanto, compreendemos 

que este atendimento só se efetiva, para os fins aos quais foi concebido, se suas 

propostas estiverem alinhadas com as frentes de trabalho da escola como um todo. 

Assim nos referimos a um trabalho que deve ser assumido, colaborativamente, pela 

instituição no contexto de escolarização destes alunos. Contudo, Fraulob & Buytendorp 

(2011) observam que em relação à prática de complementaridade do AEE destinado ao 

aluno com deficiência intelectual, nas escolas vem 

 

[...] sendo confundida, alimentada pelas lacunas e ambiguidades da 

legislação, sobretudo quando se trata da deficiência intelectual. Como as 

práticas do AEE são diversificadas entre os seus professores, elas acabam  

não apresentando resultados e nem respondendo à função das escolas de 

conceder acesso ao conhecimento, pois estas práticas não removem as 

                                                                 
4
 Desde 2011 a Educação Especial foi incorporada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade - SECADI. Deixando assim, de se constituir uma secretaria independente, antes denominada 

Secretaria de Educação Especial - SEESP. 
5
A pesquisa de Melo (2008), com respeito à sala de recursos da realidade observada, em relação ao que 

propõe a PNEEPEI/2008 e o que se materializou, no contexto pedagógico desta sala, revelou uma 

distância significativa do que é previsto como prática a ser desenvolvida em termos de sua concepção e 

objetivos. Contudo, não desconsiderou a existência de avanços da Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED/São Luís/MA, no aspecto inclusão escolar de alunos alvo da Educação Especial. 
6
 Referimos-nos a pesquisas voltadas para a inclusão escolar dos alunos alvo da Educação Especial. 

7
 Nome fictício. 

8
 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI/2008. 
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barreiras à aquisição do conhecimento oficial ofertado pela escola 

(FRAULOB; BUYTENDORP, 2011, p.13). 

         

Precisamos avançar, portanto, na consecução do AEE a se objetivar nas 

escolas, entendendo que entre as orientações da Política/2008 e cada contexto deste 

atendimento, se faz necessário a apreensão da realidade para qual está voltada.  Para 

isso é fundamental o uso de lentes de apropriação do real, que permitam a análise das 

condições em que se processam este apoio pedagógico no âmbito da escola.  A partir 

disso, propomos uma reflexão crítica considerando a proposta da política nacional e 

suas diretrizes educacionais para o AEE e suas viabilidades frente ao processo educativo 

da instituição onde este se operacionaliza, no caso deste estudo, o Colégio Universitário 

da Universidade Federal do Maranhão - COLUN/UFMA. Contudo, reconhecendo que o 

processo de inclusão do ser humano se dá segundo bases contraditórias, nos 

posicionamos contra qualquer postura improdutiva, que pelo caráter, eminentemente, de 

oposição, se exime do compartilhamento de ideias importantes e pertinentes no AEE em 

curso. 

Diante das situações de exclusão, perpetuadas na escola, se impõe um 

desafio para esta instituição. O desafio histórico de ensinar, entre outros alunos, ao que 

se encontra em condição de deficiência intelectual. No cerne de tal situação surgiu o 

nosso interesse em desenvolver estudo sobre o AEE, entendendo-o como um apoio que 

pode trazer contribuições bem mais satisfatórias para a realidade do atendimento destes 

alunos, se organizado sob a perspectiva da abordagem histórico cultural cuja visão de 

deficiência, 

 

[...] é entendida como uma construção social e o sujeito é considerado na sua 

singularidade. Enfatizar o social no processo de construção da deficiência 

não significa negá-la, mas entendê-la como um fenômeno que precisa ser 

enfrentado por todos, já que as funções psicológicas superiores se constituem 

por intermédio das atividades humanas no contexto cultural. (ANACHE; 

MARTINEZ, 2011, p.44). 

 

                   Segundo dados do MEC, entre os anos de 2005 a 2009, foram financiadas 

15.551 SRM para 4.564 municípios brasileiros, espalhadas em todos os estados. No 

Estado do Maranhão, a pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Educação 

Especial - ONEESP, empreendida no período de 2010 a 2014, teve como foco os 

municípios de São Luís e Imperatriz, considerados municípios polo do “Programa 

Educação Inclusiva: Direito à diversidade”. Algumas das questões que nortearam o 

desenvolvimento desta pesquisa, em âmbito nacional, foram: em que medida este tipo 
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de serviço tem apoiado a escolarização de crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais? Que limites e possibilidades as SRM oferecem? 

A estrutura organizacional para a realização da Educação Especial na 

Secretaria de Estado de Educação/SEDUC/MA
9
 é composta por 19 regionais que 

abrangem os 217 municípios maranhenses. Cada regional é integrada por municípios 

que se localizam geograficamente próximos. As 19 regionais disponibilizam, 

atualmente, 94 salas de recursos multifuncionais, sendo 80 do tipo I e 14 do tipo II
10

. 

Estes dados foram retirados do Projeto “Atendimento Educacional Especializado em 

salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas Comuns no Estado do Maranhão” - 

ONEESP/ Maranhão, articulado ao nacional.   

                        Os dois municípios mais desenvolvidos do Estado do Maranhão foram 

envolvidos na citada pesquisa. Nesta, alguns aspectos foram levantados. Com respeito à 

realidade deste atendimento, em SRM, na rede pública municipal de ensino de São Luís, 

Carvalho e Melo (2015) evidenciam que, mesmo com esforços empreendidos na 

formação inicial e continuada dos professores, a realidade do apoio à inclusão ainda 

apresenta muitos desafios com relação a formação dos professores diante do que propõe 

a PNEEPEI/2008. As autoras destacam na realidade desta rede de ensino, a título de 

exemplo,  o reduzido número de matrículas e de frequência dos alunos PAEE ao 

referido espaço. Afirmam que os desafios apresentados à educação brasileira são 

reproduzidos, no âmbito municipal, com expressão ampliada pelos entraves na 

infraestrutura das escolas, número insuficiente de profissionais dentre outros aspectos. 

No município de Imperatriz/MA, alguns profissionais, dão pistas sobre a 

situação do AEE, em SRM, nas escolas: 

  

Ao falarem sobre a frequência dos alunos na escola e na SRM, apontam 

atitudes de funcionários e docentes reveladoras, em sua maioria, das 

dificuldades desta instituição em tomar posturas inclusivas e promover um 

ambiente também inclusivo aos alunos e aos próprios professores. Assim é 

que houve caso de funcionários falarem que os professores não estavam 

preparados para atender a alunos com hiperatividade, pelo fato de uma aluna 

com este sintoma estar fora da sala de aula. O que foi contestado pela 

professora da SRM, dizendo que toda a escola teria que ajudar a manter a 

aluna em sala, [...]. Outra postura reveladora de não inclusão é a consideração 

de que o aluno é sempre “problemático”. O uso deste significante para aluna 

                                                                 
9
 Para este momento da elaboração deste projeto não foi possível ter acesso aos dados quantitativos do 

alunado da Educação Especial nesta instância administrativa de governo. Os dados aqui expressados 

referem-se ao ano de 2010. 
10

 Segundo o manual de orientação do Programa de implantação do AEE em SRM/2010/MEC, a sala de 

tipo II contém todos os recursos da sala tipo I, adicionados dos recursos de acessibilidade para alunos 

com deficiência visual. 
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referida acima contou novamente com a postura de contestação da professora 

da SRM, alertando a professora a observar a indisciplina dos outros alunos da 

classe e não somente da aluna [...]. Outras atitudes e posturas [...] foram ainda 

evidenciadas: a pouca cobrança da frequência e permanência dos alunos com 

NEE na escola; a compreensão em demasia das faltas destes alunos, pelo fato 

de terem uma deficiência; professores opinando que é melhor o aluno 

permanecer fora da sala de aula, pois assim daria menos trabalho; a satisfação 

do docente quando isto acontece; e a permissão, por parte da escola, de o 

aluno se ausentar, por causa dos atendimentos na APAE e no CAPS. 

(PERDIGÃO-SILVA; SILVA, 2014, p.08). 

 

Empiricamente, este estudo diz respeito ao AEE de um aluno com 

deficiência intelectual que ingressou, com 10 anos de idade, no COLUN/UFMA no 

ano de 2012
11

. Desde o início da oferta pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Especiais - NAPNEE está sendo disponibilizado, ao referido aluno, 

atendimento em uma SRM. O percurso realizado visou contribuir com a construção de 

uma proposta de AEE para o aluno em destaque. A referida proposta elaborada 

colaborativamente com alguns profissionais, do COLUN/UFMA, envolvidos na 

pesquisa elegeu como objetivo principal propiciar o desenvolvimento das habilidades 

de leitura e escrita por “Sol”. Esta decisão levou em conta, principalmente, as 

observações dos professores que alegavam que o aluno não pode se beneficiar do 

currículo escolar, pois o mesmo não lê e não escreve.  Portanto, partimos do 

pressuposto de que este apoio à inclusão, concebido pela Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI/2008 - ao visar 

garantir o acesso dos destinatários da Educação Especial ao contexto do ensino regular 

não pode prescindir de uma contextualização de base histórico cultural abrangendo os 

sujeitos envolvidos neste processo de inclusão escolar. 

 O estudo envolvendo esta temática sobre estratégias para o 

desenvolvimento de aluno com deficiência intelectual por meio da mediação em 

situações de aprendizagem sistematizada se torna relevante uma vez que, ainda, se 

mostram hegemônicas, no ensino escolar, as práticas pedagógicas que excluem de seu 

processo não raros alunos. Sobretudo aqueles que apresentam dificuldades no acesso ao 

conhecimento curricular materializado pelas áreas de conhecimento. Como se pode 

observar na pesquisa de Melo (2011) relatando um momento do trabalho realizado em 

                                                                 
11

 Nesta ocasião sistematizamos o “Caso Sol”. Portanto, em texto sobre este caso, mantivemos nesta 

pesquisa a idade do aluno - 10 anos - no contexto de sua elaboração. O “Caso” sistematizado aqui 

cumpriu o papel fundamental de desencadear processo formativo em torno da mediação histórico cultural 

no AEE ao aluno “Sol” no COLUN/UFMA. Convém informar que ao final desta pesquisa o referido 

aluno apresenta 14 anos de idade. 
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SRM, de uma escola da Rede Municipal de Educação de São Luís/MA, envolvendo 

uma aluna com Síndrome de Down: 

 

[...] percebeu-se uma falta de integração entre a sala de recursos e o contexto 

escolar, no tocante à sua dinâmica de organização pedagógica. Aliás, esta foi 

uma queixa frequentemente sinalizada pela professora da sala de recursos. 

[...] foi possível constatar, concretamente, de que forma esse espaço tem 

promovido o acesso de alunos (as) com deficiência intelectual ao currículo 

regular. Nele presenciamos a professora desenvolver uma prática onde o 

planejamento não fazia parte da rotina do trabalho pedagógico. Isso foi 

justificado pela própria professora, em função de não ter sido orientada na 

elaboração do planejamento, segundo as especificidades da sala. Dessa 

forma, verificou-se no período da observação uma ênfase no improviso e na 

empiria, conforme pode-se ver no seguinte argumento: “ (Professora) - O que 

vamos fazer hoje? (Susi) - Uma casa” (MELO, 2011, p.214-215). 

 

Assim, convergimos nossos esforços para o desvelamento do fenômeno 

pesquisado. Não antes de situarmos como se nos dá a conhecer o outro social, em 

processo de desvelamento, que nos inquieta ou que nos captura mediatamente. Eis o 

nosso desafio, atingir o concreto pensado sobre o AEE necessário para a inclusão 

escolar de “Sol”, numa escola que como afirma Magalhães (2014, p.136-137): 

 

[...] tem suas peculiaridades: processos de mutação podem ocorrer com a 

entrada e saída de um núcleo gestor, com flutuações referentes às 

transferências docentes e de discentes, ou ainda em decorrência da 

implantação de projetos institucionais que atendem as demandas do sistema. 

Portanto, tal cultura não pode ser pesquisada visando somente à descrição da 

realidade como se apresenta para os sujeitos das pesquisas. 

          

 

Do problema de pesquisa e sua delimitação 

                 

 Moroz e Gianfaldoni (2002) nos esclarecem quanto à manifestação de um 

problema de pesquisa, quando são identificadas lacunas no conhecimento existent e 

ainda quando existem dúvidas em torno de procedimentos empregados na solução do 

mesmo. Acrescentam que qualquer uma destas alternativas faz com que o estudioso se 

inquiete, trazendo a possibilidade de se transformar no foco da pesquisa.  

Em nosso caso, o problema foi se constituindo em torno de inquietações 

relacionadas às possibilidades de construção de uma proposta de AEE para um aluno 

com deficiência intelectual no COLUN/UFMA. Esta realidade vem provocando, neste 

colégio, um interessante processo de organização deste apoio à inclusão, o que suscitou 

em nós, o interesse investigativo/ interventivo.  
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Com respeito ao referido atendimento fato curioso é que o COLUN/UFMA, 

junto com outras instituições similares existentes no Brasil, ficou excluído dos recursos 

duplicados do FUNDEB
12

. Além disso, não foram contemplados na distribuição de 

SRM pelo Governo Federal, mesmo com matrículas de alunos alvo do AEE nessas 

escolas. Vemos, assim, que a Política Nacional de Educação Especial/2008, que tem 

como uma de suas diretrizes o AEE em todos os níveis e modalidades de ensino, 

contradiz a si mesma quando não prevê a oferta deste apoio à inclusão nas escolas de 

aplicação de IES
13

.   

Este estudo sobre o AEE tem como foco a inclusão curricular de um aluno 

com deficiência intelectual, numa dessas escolas de aplicação - O COLUN/UFMA. O 

mesmo se caracterizou pela relação entre as práticas realizadas pela escola, as 

necessidades quanto à formação dos profissionais reveladas nestas práticas e nossa 

perspectiva colaborativa de formação, considerando a mediação, histórico cultural, 

como recurso, essencial, na elaboração de uma proposta de AEE, que responda 

pedagogicamente, ao aluno com deficiência intelectual, a partir de sua omnilateralidade.  

O AEE se justifica, no contexto da Política Nacional de Educação 

Especial/2008, como indispensável na inclusão do público alvo da Educação Especial. 

Para nós, quando a observamos com lentes históricas da educação geral, temos a 

preocupação de que este apoio possa, sutilmente, maquiar uma transferência de 

responsabilidades, da escola, com os referidos alunos para o AEE. Principalmente, se 

este serviço estiver desarticulado de uma proposta pedagógica envolvendo toda a escola, 

e reduzido a uma SRM, como outrora ocorrera com as classes especiais. 

No entanto, no que diz respeito à inclusão escolar do aluno com deficiência 

intelectual, defendemos sua viabilização, nessa escola de aplicação. Para tanto, 

apresentamos como proposta que o AEE deve estar pautado nos fundamentos teóricos e 

metodológicos da abordagem histórico cultural. Desta abordagem teórica apresentamos 

como ênfase as contribuições da mediação para identificação de barreiras para o 

desenvolvimento escolar do aluno considerando suas características de funcionamento 

psíquico, as estratégias que utiliza em suas aprendizagens, na relação direta com seu 

contexto de escolarização no COLUN/UFMA. Eis o caráter colaborativo, formativo, da 

pesquisa que se objetivou articuladamente com a práxis investigativa.  

                                                                 
12

 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 
13

 Instituição de Ensino Superior 



21 

No âmbito da escola pesquisada destacamos a necessidade de que os 

profissionais da escola como um todo se impliquem no AEE com vistas ao acesso 

escolar do aluno em questão. Tal posicionamento visou à realização de planejamento e 

intervenções por meio do AEE, sem reduzir o sujeito da aprendizagem em suas 

dimensões filo e ontogenéticas.  

Na realidade investigada procuramos construir junto com os sujeitos 

envolvidos o entendimento de que a mediação reúne as características conceituais para 

prover o AEE de conhecimentos necessários para a elaboração de uma proposta e, a 

partir desta, um plano para o AEE ao aluno com deficiência intelectual. Neste sentido, 

destacamos que as ações interventivas da escola devem se efetivar colaborativamente, 

entre os profissionais, tendo como ponto de partida os níveis de desenvolvimento do 

referido aluno. Assim, compreendendo os itinerários psíquicos em seus momentos de 

aprendizagem e identificando a gênese dos obstáculos para a aprendizagem do mesmo, 

que pode estar relacionada a outros contextos e dimensões, se ampliam as possibilidades 

para um ensino pautado nas características humanas de desenvolvimento com vistas à 

sua participação de forma, também, humanizada nas relações sociais. 

 Entendemos que o aluno na condição de deficiência intelectual demanda 

dos profissionais da escola o desenvolvimento de reflexões relacionadas aos recursos 

teóricos e metodológicos disponíveis e/ou necessários no ensino. Esta realidade foi 

observada de forma mais nítida em razão de o AEE representar, potencialmente, uma 

forma possível para que a prática da homogeneização, recorrente na escola, ceda espaço 

para o reconhecimento da diversidade humana como um recurso fundante do trabalho 

pedagógico.  

O entendimento evidenciado cumpre com o propósito de situar a mediação 

como conceito que se constitui alvo principal das intervenções dos profissionais da 

educação junto ao aluno sujeito de nossa pesquisa no COLUN/UFMA. Mediação 

histórico cultural, sob a instrumentalidade dos profissionais da escola, que deve se 

organizar, intencionalmente, e nos permitir compreender, 

[...] que muitas das limitações da aprendizagem conceitual sobre 

o desenvolvimento psíquico decorrem de um ensino que se 

organiza sem o necessário entendimento do processo de 

apropriação consciente de novos conhecimentos por parte dos 

sujeitos. (SFORNI, 2004, p. 181). 
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Assim, as reflexões tangentes ao AEE que se materializaram no 

COLUN/UFMA são reforçadas pelas indagações que exercem um papel retórico neste 

parágrafo. São elas: É possível ensinar a todos os alunos sem entender os percursos do 

pensamento dos mesmos? As tão propagadas práticas inclusivas poderão se efetivar de 

fato, para cada aluno, se a qualidade necessária é geralmente impedida pela dinâmica 

de homogeneização escolar? 

Sobre essas questões, relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento do 

aluno com deficiência intelectual e o AEE, buscamos abranger, neste estudo, 

aprofundamentos teóricos relacionados à mediação como alternativa pedagógica 

favorecedora da inclusão escolar. Entendemos que a apreensão de formas de ensino se 

dá na relação direta com as características biopsicossociais de aprendizagem de 

qualquer aluno, desde que este esteja historicamente situado. O que ainda consiste num 

desafio, histórico, a ser vencido diante de práticas escolares com características 

mecanicistas e ambientalistas ainda hegemônicas.  

Apresentamos, portanto, neste trabalho aprofundamentos do conceito de 

mediação, alertando para a necessidade de se investir na práxis deste conceito 

vigotskyano, no campo formativo e metodológico de professores e demais profissionais 

com atuação na escola investigada. Enfaticamente, com aqueles que desempenhavam 

suas funções no atendimento educacional especializado ou que nele estavam 

envolvidos, em virtude de demanda de algum aluno que fizesse jus a este apoio 

pedagógico.  

Nesse sentido, a questão central que norteou esta pesquisa girou em torno da 

organização de um AEE, em processo de construção, no COLUN/UFMA. A proposta, 

voltada para o campo teórico-metodológico, foi influenciada pela hipótese de que a 

mediação segundo a abordagem histórico cultural se constitui numa estratégia 

pedagógica necessária para a aprendizagem de aluno com deficiência intelectual no 

contexto escolar.  

A hipótese evidenciada seguiu a constatação de que abordagens teóricas que 

negam a historicidade dos alunos, esvaziando-os de sua humanidade, ou práticas 

excessivamente empíricas inviabilizam a identificação das características psíquicas de 

aprendizagem dos mesmos. Isto, certamente, acarreta obstáculos para o ensino e, 

consequentemente, para as possibilidades de inclusão do aluno no currículo da escola. 

Em nossa pesquisa, isso foi demonstrado com a realidade de AEE a um aluno, com 

deficiência intelectual, do COLUN/UFMA.  Este foi o espaço de inserção do fenômeno 



23 

que se materializou a partir das indagações, cujo caráter de unidade (mediação - AEE - 

acesso curricular), apresentados entre si, se articularam no percurso metodológico 

investigativo:  

 Como a mediação de Vigotsky pode desencadear processo de AEE, à “Sol”, no 

COLUN/UFMA de forma que signifique para este aluno oportunidade de humanização 

pela via do conhecimento (ensino) sistematizado?  

 Como se dá, a identificação dos níveis de desenvolvimento de “Sol” pelos 

envolvidos em seu AEE?  

 Quais seriam as características fundamentais do AEE para este aluno, tendo em 

vista as condições necessárias para sua humanização por meio do ensino escolar?   

Quando se toma como referência a temática em torno da aprendizagem de 

sujeitos com deficiência intelectual, estudos a esse respeito têm revelado que as práticas 

pedagógicas com os mesmos vêm se assentando fundamentalmente segundo bases 

conceituais inatistas, empiristas e ambientalistas de desenvolvimento, bem como em 

práticas de condicionamento. Consideramos que estas práticas são incompatíveis com 

uma proposta de escolarização inclusiva, que privilegie a humanização do aluno.  

Nosso estudo foi desenvolvido com o intuito de investigar como a mediação 

se constitui em estratégia metodológica basilar no desenvolvimento de Funções 

Psicológicas Superiores do aluno com deficiência intelectual no Atendimento 

Educacional Especializado, empreendido no COLUN/UFMA.  

A pesquisa qualitativa, do tipo colaborativa, foi realizada em Colégio de 

Aplicação da UFMA - o COLUN (Anexo 1)
14

 - que ao longo de 10 anos, tem passado 

por experiências com inclusão de alunos com deficiência.  Essa trajetória teve início a 

partir do ano de 2004, quando a escola passou a receber suporte do Programa TEC 

NEP
15

 para a inclusão de “alunos com necessidades educacionais especiais”
16

.  Foi a 

                                                                 
14

 Histórico do Colégio Universitário- Estrutura Organizacional, Estrutura Física e Quadro Pessoal. 
15

 Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais – TEC NEP. Criado em 2001, pela Secretaria de Educação Tecnológica – SETEC do Ministério 

da Educação - MEC, com a finalidade de propor adequações na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica para receber alunos com necessidades educacionais especiais, tais como a 

criação dos “Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais” no âmbito 

interno das Instituições vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, mobilizando 

alguns recursos financeiros nessa direção.  Em 2008, passou a se chamar “Ação TEC NEP - Tecnologia, 

Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas”. 
16

 Terminologia empregada nos documentos oficiais da época, referia-se aos alunos que necessitavam de 

suportes educacionais especializados. Atualmente, com a nova “Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva” (2008), o Atendimento Educacional Especializado - AEE prioriza 

os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 

habilidades/superdotação.   
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partir de 2005, com a implantação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais - NAPNEE (Anexo 2), que houve o ingresso dos 

primeiros alunos com deficiência visual nos Cursos Técnicos (dois com cegueira no 

Curso de Administração e um com baixa visão no Curso do Meio Ambiente), 

engendrando, com isso, neste Colégio de Aplicação, novas ações no sentido de enfrentar 

o desafio de organizar meios para atender às necessidades dos alunos alvo da Educação 

Especial.  

Nessa perspectiva de enfrentamento entendemos que este estudo sobre a 

mediação como recurso metodológico para o AEE pode responder favoravelmente por 

ter se desenvolvido em suas duas perspectivas: a da coleta e análise dos dados 

levantados e a do processo formativo, pelo seu viés colaborativo. Ambos envolveram a 

professora da SRM, professores da sala regular, representantes da equipe técnico 

pedagógica, do NAPNEE e outros profissionais da escola.  

A mediação foi eleita como categoria fundamental em nossa pesquisa e nos 

“Círculos Reflexivos”, que se constituíram como espaços formativos, realizados 

aprofundamentos a respeito da mediação e sua articulação ao AEE a “Sol”, aluno do 

COLUN/UFMA/São Luís/MA, que apresenta deficiência intelectual. Ainda se levou em 

consideração para as construções, nos “Círculos Reflexivos”, os dados levantados dos 

momentos de observação nas aulas regulares, a observação participante na SRM, a 

entrevista com a professora da SRM, os depoimentos de alguns participantes, e o 

encontro com os profissionais da escola na Semana Pedagógica, por ocasião de palestra 

por nos proferida. 

No âmbito dos estudos sobre a inclusão esta investigação privilegiou o AEE 

para a realidade escolar de um aluno com deficiência intelectual (Anexo 03). A partir 

das características desta relação, - AEE - aluno com deficiência intelectual, fomos 

envolvendo os sujeitos da pesquisa e criando, mediata e colaborativamente, uma 

proposta para a efetivação deste apoio ao processo de escolarização de tais sujeitos.  

Com respeito à relevância, do estudo, apontamos que o mesmo seguiu na 

direção de uma necessidade já sentida pelos profissionais da educação e pela sociedade 

da qual se faz (ou não se faz) parte. Discutida, por alguns autores e pelos que militam 

pelas condições para uma sociedade e educação inclusivas, mas não esgotada, este 

trabalho foi desenvolvido, prioritariamente, para o ser humano, na condição de aluno 

com deficiência intelectual. Assim, foram elaborados os objetivos, que serviram de 

norte à nossa investigação. 
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Objetivo Geral:  

 

 Analisar características do AEE no que tange à pertinência da mediação 

enquanto conceito transversal ao trabalho pedagógico realizado na escola, com vistas a 

contribuir no processo de reflexão sobre a aprendizagem de um aluno que apresenta 

deficiência intelectual. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar o trabalho pedagógico realizado em uma escola para o acesso do 

aluno com deficiência intelectual ao contexto de escolarização.  

 Refletir, juntamente com a professora da SRM, representante (s) da coordenação 

pedagógica e professores da sala regular sobre as características necessárias na ação 

mediada realizada no AEE em função da inclusão do aluno, com deficiência intelectual, 

a partir da abordagem histórico cultural. 

 Contribuir para que o trabalho pedagógico no AEE se realize considerando o 

papel da mediação, com vistas ao acesso escolar do aluno com deficiência intelectual.  

A pesquisa colaborativa, do tipo emancipatória
17

, se constituiu como mais 

um estudo no âmbito da Educação Inclusiva
18

. Sua especificidade, porém, está no 

estabelecimento de diálogo, principalmente, entre estudos sob a perspectiva da 

abordagem histórico cultural e a educação de alunos com deficiência intelectual.  

Procurando ser coerente com o estabelecimento deste diálogo, propusemo-

nos a compreender os contextos envolvidos neste estudo. Estes, como parte integrante 

de uma realidade social, política e econômica, que se constituíram também como 

                                                                 
17

 Na visão de Carr e Kemmis (1988), essa concepção emancipatória da pesquisa-ação não é hegemônica. 

Em geral, existem três modelos diferentes, que, por sua vez, originaram também distintas práticas por 

parte dos pesquisadores que investigam na ação. Elas são: a técnica, a prática e a emancipatória (ver 

características em IBIAPINA, 2008).  Kemmis (1987) evidencia, quanto à forma de realizar investigação 

emancipatória, que esta não consiste em melhorar o debate educativo e depois a educação. Esses aspectos 

estão entrelaçados e devem acontecer concomitantemente, tendo como um dos princípios, a investigação 

da própria ação educativa, nela intervindo.  A expansão da pesquisa-ação na educação ocorre em 

diferentes países do mundo sobressaindo-se, em quase todos, a preocupação dos pesquisadores com a 

análise das práticas docentes a partir de intervenções que possam melhorar o trabalho do professor. 
18

 “[  ] é aquela que permite a emergência da singularidade dos sujeitos, mas que ao mesmo tempo lhes 

deem o sentido de pertencimento a uma comunidade regida por normas e valores da cultura. 

Considerando que a educação da criança acontece na família, na escola e noutras instituições e na 

sociedade em geral, a família inclusiva, a escola inclusiva, a sociedade inclusiva são aquelas em que este 

processo educativo acontece levando em consideração a dialética entre o que há de singularidade e de 

igualdade entre os sujeitos” (SILVA, 2007, p. 24). 
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contextos simbólicos. Nesta condição, puderam ser apreendidos pela via das diferentes 

linguagens de caráter docente e discente, dentre outras, que se materializaram no âmbito 

das relações para efeito do AEE.  

Compreendemos, assim, que profissionais e alunos aqui envolvidos são 

sujeitos singulares, constituídos na relação com estes contextos. E, sob esse 

entendimento, achamos pertinente considerar o decurso do desenvolvimento 

ontogenético, como o período em que, ao nascer, 

 

[...] o homem entra em relações particulares, específicas, com o mundo que o 

cerca, mundo feito por objetos e de fenômenos criados pelas gerações 

humanas anteriores. Esta especificidade é antes de tudo determinada pela 

natureza destes objetos e fenômenos. Por outro lado, é determinada pelas 

condições em que se instauram as relações em questão (LEONTIEV, 2004, 

p.178).  

 

Assim, segundo a lente analítica da abordagem histórico cultural, 

entendemos a constituição humana fundamentalmente por sua base ontogenética. 

Contudo, é importante destacar que a humanização se dá na relação desta base com os 

atributos filogenéticos da espécie humana. Este entendimento se coaduna com o 

pensamento de Luria (1992), apresentando convergências de interesse na investigação 

de aspectos do sistema psicológico de Vigotsky
19

: 

 

De 1928 a 1934, concentrei minhas energias na demonstração da origem 

social e da estrutura mediata dos processos psicológicos superiores. Os 

estudos partiram da crença de Vygotsky em que as funções psicológicas 

superiores do ser humano surgem da interação dos fatores biológicos, que são 

parte da constituição física do Homo sapiens, com os fatores culturais, que 

evoluíram através das dezenas de milhares de anos da história humana. Na 

época de sua morte, meus colegas e eu havíamos desenvolvido duas 

estratégias complementares para revelar a interação dos fatores biológicos e 

sociais na estrutura das funções psicológicas superiores. A primeira estratégia 

consistia em investigar o desenvolvimento dessas funções a partir das 

funções naturais, biologicamente determinadas, que as precediam. A segunda 

estratégia era o estudo da dissolução das funções psicológicas superiores, 

como resultado de algum distúrbio que afetasse o organismo (LURIA, 1992, 

p.60). 

 

Portanto, consideramos a relevância dos aprofundamentos teóricos que 

levam em conta aspectos filogenéticos e ontogenéticos do indivíduo, no que tange 

ampliar, objetivamente, as condições de aprendizagem de alunos com deficiência 

intelectual na sala de aula regular.  

                                                                 
19

  Que, em Moscou, no ano de 1934, acometido de tuberculose, veio a falecer. 
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Assim, a realidade investigada, por meio do AEE, envolveu 

aprofundamentos teóricos e metodológicos relacionados à construção do pensamento 

pelos sujeitos com deficiência intelectual na relação dessa questão com o 

desenvolvimento de conhecimentos, do contexto escolar, mediados pelos profissionais 

da educação envolvidos, no AEE do referido aluno. Como já evidenciado, a 

transversalidade do conceito de mediação na realização do AEE para inclusão curricular 

de aluno com deficiência intelectual se configurou como objeto central da pesquisa. 

Na realização desta pesquisa, o estudo da arte, a partir de abril/2013, 

abrangeu um diálogo com a produção científica durante o levantamento de dissertações 

e teses disponíveis no sítio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação – Anped; no Portal Capes – Banco de Teses, no Portal Periódicos da Capes, 

que apresentassem em seus títulos ou resumos alguma ligação com o tema do 

Atendimento Educacional Especializado, no âmbito da identificação e perspectivas 

metodológicas de desenvolvimento psíquico superior voltado para sujeitos com 

deficiência intelectual.  

Para tanto, a delimitação para o levantamento abrangeu do ano de 2006, 

quando o governo federal começou a acirrar programas e publicações com ênfase no 

Atendimento Educacional Especializado, até 2014, (ALBUQUERQUE; 

ALBUQUERQUE, 2015; FRANÇA, 2015; GARCIA, 2013, ANJOS, ANDRADE; 

PEREIRA, 2009; MOSCARDINI, 2011; OLIVEIRA, 2011; MAGALHÃES, 2011; 

2014; MENDES, 2014; DIAS, 2010; ARARUNA, 2013; BORDEZAN, 2012; 

PADILHA, 2014; MARTINS, 2008; ARAÚJO; MARTINS, SILVA, 2014; 

(MIRANDA; GALVÃO, 2014; MELO; CARVALHO, 2014; PLETSCH, 2014; 2012; 

LIMA; DORZIAT, 2013).  

Buscamos nos escritos destes e de outros autores, estudos, sobre a temática 

do AEE, convergências entre o conceito de mediação e este apoio à inclusão no 

desenvolvimento escolar de aluno com deficiência intelectual. Tal percurso vislumbrou 

uma proposta metodológica que fomentasse a base de dados necessários à pesquisa e 

que, de forma colaborativa, ampliasse qualitativamente as possibilidades de inclusão de 

um aluno com deficiência intelectual, por meio do AEE.  

Tal processo visou contribuir para melhorar a escola para fins individuais e 

coletivos sociais. Não para uma inclusão segundo um discurso alienado, de suas 

relações concretas, ou maquiado, simulando cumprimento de decretos e leis e sendo um 

alargador do fosso excluídos-inclusão social. 
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Neste estudo revisitamos, também, teóricos da perspectiva histórico cultural 

como: Vigotsky (1997; 1998; 2000; 2004a; 2004b;), Luria (1977; 1992), Leontiev 

(2004), Veer e Valsiner (1996), que abordam conhecimentos relativos à mediação e ao 

funcionamento psíquico superior. Isto para pensar sobre a necessidade da mediação 

como estratégia no desenvolvimento curricular do aluno sob o foco deste estudo.  

Além dos teóricos evidenciados, no âmbito da produção científica, fizemos 

levantamento de trabalhos que destinam capítulo ou tópico com fins de 

aprofundamentos teóricos em torno da mediação, categoria da abordagem histórico 

cultural. Certamente que, neste último caso, a despeito de não podermos chegar à 

exaustão deste exercício, nem perdermos de vista a exequibilidade de desdobramentos 

concernentes à nossa pesquisa científica qualitativa que envolveu 

tempo/condições/critérios para análises dos dados, decidimos eleger como critério na 

seleção do material a ser levantado, trabalhos cujo conteúdo a respeito de mediação 

estabelecesse alguma relação de convergência com o nosso interesse investigativo em 

torno de práticas pedagógicas, humanizadoras, mediadas, em função do AEE a “Sol”. 

Afinal de contas, de onde vem o homem para que precise se tornar humano? 

Podemos afirmar que a realização de trabalho pelo homem se objetiva na ação mediada. 

Quer seja uma ação na natureza, quer seja uma ação psíquica. Nestas ações nos 

humanizamos. O trabalho (ação mediada) como processo histórico, se configura como 

eixo transversal dessa humanização. Assim não é precipitado evidenciar que a 

mediação, enquanto estratégia pedagógica traz implicações diretas sobre o pensamento 

(FPS) de um aluno que, assim se humaniza e produz com o outro a sua própria história e 

a coletiva. Mediação como trabalho intencional é possível somente para seres humanos. 

Por isso,  

[...] a atividade dos outros animais é dirigida somente pelas leis biológicas 

que os levam a adaptar-se continuamente à natureza para garantir sua 

sobrevivência e a perpetuação de cada uma de suas espécies. O paradigma 

fundamental da sua sobrevivência é o paradigma organismo-meio, um 

paradigma, portanto, de características puramente biológicas; o homem, 

porém, embora também um ser natural - e, portanto, um animal -, através do 

trabalho (sua atividade vital dirigida pela consciência e não pelas leis 

biológicas), foi desenvolvendo capacidades e habilidades para além daquelas 

previstas pela sua espécie animal. Desse modo, rompe definitivamente com o 

paradigma biológico de organismo-meio. Seu paradigma fundamental passa a 

ser sócio histórico, que é a dinâmica entre apropriação e objetivação - o 

trabalho. Isso quer dizer que o homem cria, pela sua atividade, uma realidade 

para si que é sócio histórica, a qual se torna cada vez mais diferente daquela 

prevista pela natureza para a espécie homo (OLIVEIRA, 2010, p.21). 
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Vemos, então, que as barreiras para o ensino podem estar relacionadas à 

gênese histórica do desenvolvimento humano. Neste sentido, o conceito de mediação 

(via trabalho pedagógico intencional) se insere como uma importante chave para a 

humanização sócio histórica dos alunos. Assim, quisemos, com este estudo, alertar para 

o fato de que as dificuldades apresentadas pela escola, na relação aluno com deficiência 

intelectual, salas regulares, SRM e AEE
20

, extrapolam desse âmbito institucional para 

um contexto mais amplo da constituição humana - sua ontogênese. Aí, o homem se 

funda enquanto indivíduo sócio histórico. Este entendimento nos impulsionou para uma 

necessidade premente de investigação no AEE a “Sol”, aluno com deficiência 

intelectual no contexto regular de ensino do COLUN/UFMA.  

Nosso estudo se voltou para a concreticidade do AEE no COLUN/UFMA e 

a partir desta apontou a necessidade de aprofundamentos conceituais da mediação, 

segundo nosso entendimento, práxis necessária neste apoio à inclusão. Tal apoio 

deveria articular à dinâmica da escola como um todo, recursos e estratégias pedagógicas 

na superação da condição de exclusão do aluno com deficiência intelectual, do ensino 

curricular.  

Ao se objetivar, por meio de práticas homogêneas, aleatórias, 

descaracterizadas, no que tange às condições para aprendizagem dos indivíduos com 

deficiência intelectual, o AEE, em muitas realidades, nesse país, demonstra reproduzir o 

espaço da sala regular, se tornando por seu caráter, duplamente excludente. 

(ALBUQUERQUE, 2014; BONDEZAN, 2012; CARVALHO; MELO 2014; 

COTONHOTO, 2014; MELO, 2008; MELO, 2011; SILVA, 2011; PEREIRA, 2012; 

ARARUNA, 2013; LIMA; DORZIAT, 2013). Mesmo assim, temos clareza de que nos 

trabalhos científicos levantados são apresentadas algumas práticas favoráveis na 

dinâmica do AEE em algumas escolas. Contudo, as consideramos como pontuais uma 

vez que, segundo nossa perspectiva não demonstraram confrontar com as contradições 

inerentes às relações pedagógicas mais amplas dessas escolas. O que nos permitiu tecer 

nossas análises levando em conta realidades que indicassem mudanças qualitativas no 

âmbito das relações estruturais das escolas investigadas. Nossa revisão não previu, 

portanto, situações pedagógicas circunstanciais ou aleatórias, mas aquelas cuja práxis 

                                                                 
20

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008 prevê a oferta 

obrigatória do Atendimento Educacional Especializado, pelas escolas da rede pública de ensino, como 

apoio no acesso escolar do alunado da Educação Especial. Este atendimento, segundo essa política, ganha 

ênfase para que a inclusão escolar seja potencializada. 
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sinalizavam uma preocupação - ação - com as contradições impeditivas para o acesso 

escolar de alunos com deficiência intelectual.   

A investigação visou o alcance de seus objetivos por meio de apreensão das 

formas da dinâmica pedagógica no AEE, que se materializam na relação professores
21

 e 

demais profissionais e aluno com deficiência intelectual, na escola.  

Esta tese foi organizada em cinco capítulos. Após esta introdução de 

posicionamento quanto as nossas inquietações em torno do AEE como apoio a inclusão 

escolar, o Capítulo II PENSAR E COM (SENTIR) UMA PROPOSTA DE INSERÇÃO 

ESCOLAR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, onde se procurou 

oferecer uma visão panorâmica sobre a política de inclusão e o Atendimento 

Educacional Especializado a ser realizado nas escolas regulares. O Capítulo III 

CAMINHOS DA PESQUISA contemplou os instrumentos e as estratégias 

utilizadas para a coleta de dados, bem como os lugares onde se deram as mesmas. 

Situamos também o que denominamos “Caso “Sol” onde se contextualiza a 

condição de um aluno com deficiência intelectual e depois apresentamos, como 

síntese da pesquisa, um Plano de AEE sob a perspectiva do conceito de mediação.  

O Capítulo IV foi dividido em seções, e atribuímos ao mesmo o título 

MEDIAÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 

DIGRESSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. Na primeira seção desenhamos um percurso 

histórico da abordagem histórico cultural de Vigotsky. Optamos por este caminho para 

dar visibilidade à construção do conceito de mediação, sob a perspectiva deste 

estudioso. Daí, na sequência, realizamos uma digressão situando a realidade do 

AEE/PNEEPEI/2008 em nosso país. Nesse aspecto o movimento reflexivo se deu no 

sentido de aprofundar nossa tese sobre a necessidade da Mediação como práxis no 

Atendimento Educacional Especializado a um aluno com deficiência intelectual, no 

COLUN/UFMA.  

Assim, fomos apresentando contradições, apreendidas das práticas 

escolares, situando a escola investigada como expressão da realidade do AEE no Brasil. 

A partir daí prosseguimos com o desvelamento da realidade a ser pensada na construção 

de nossa tese em função do AEE ao aluno “Sol” e seu acesso ao currículo da escola. 

Entendendo que as relações concretas estão em constante movimento nosso objetivo 

                                                                 
21

 Referimo-nos tanto ao (s) professor (es) do AEE, quanto aos professores da sala regular envolvidos na 

pesquisa. 
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com este capítulo foi apontar a mediação como recurso necessário para a organização de 

um Plano de AEE ao aluno “Sol”. 

O Capítulo V, intitulado FACES DA MEDIAÇÃO NO AEE AO ALUNO 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO COLUN/UFMA, foi dividido em quatro 

seções que, em linhas gerais, dão uma visão ampliada do AEE, objetivado no 

COLUN/UFMA. Apresentamos algumas reflexões que se tangenciam às diretrizes da 

política nacional com a finalidade de instituir, nesta escola, um AEE ao aluno “Sol”, 

que seja organizado sem negar suas contradições e as da própria política na concepção 

deste apoio à inclusão escolar. Tratamos, inicialmente, de apresentar uma visão de AEE, 

sem restringi-lo às orientações conceituais da PNEEPEI/2008 para o COLUN/UFMA. 

Para isso, procuramos iluminar nossas reflexões com a apreensão de diferentes 

“lugares” ocupados na escola investigada. Estes lugares se referem, principalmente, ao 

trabalho desenvolvido pelos profissionais na realização do AEE com vistas à inclusão 

curricular do aluno com deficiência intelectual. A perspectiva fragmentada da escola 

quanto ao trabalho desenvolvido nestes lugares nos deram as pistas em relação ao 

caminho para formação dos profissionais do COLUN/UFMA na consecução do AEE à 

inclusão curricular do aluno com deficiência intelectual.   

Depois, procuramos discorrer sobre a base histórica e mediada do 

funcionamento psíquico superior e suas relações com a organização do AEE no 

COLUN/UFMA. No movimento pela apreensão da realidade de AEE ao aluno “Sol” 

buscamos articulá-lo à nossa perspectiva para este apoio à inclusão, para o qual a 

mediação pedagógica, sob a perspectiva histórico cultural, se coloca como princípio 

metodológico, intencional. 

Finalizamos nosso trabalho com algumas considerações no intuito de 

oferecer respostas para a problemática estudada, visando uma práxis mediada no 

atendimento educacional especializado empreendido a “Sol”, que confronte relações 

pedagógicas que tendem a alicerçar a exclusão de alunos com deficiência intelectual de 

saberes escolares. 
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2 PENSAR E COM (SENTIR) UMA PROPOSTA DE INSERÇÃO ESCOLAR 

PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

  

Poderíamos iniciar de muitas formas este capítulo. Com a cautela 

necessária, fizemos a opção de tentar oferecer algumas condições que minimizem a 

aridez das ideias postas aqui, sem, contudo, perder a sensatez sobre a dinâmica realidade 

da escola de aplicação de uma das universidades federais públicas neste país, no que 

tange ao Atendimento Educacional Especializado - AEE, a alunos com deficiência 

intelectual. 

Este atendimento é caracterizado  

 

[...] essencialmente pela realização de ações específicas sobre os mecanismos 

de aprendizagem e desenvolvimento desses alunos (GOMES, 2010, p.08).  

Sabendo com isto que, neste apoio à inclusão, o professor do AEE [...] deve 

propor atividades que contribuam para a aprendizagem de conceitos, além de 

propor situações vivenciais que possibilitem esse aluno organizar o seu 

pensamento (GOMES, 2010, p.08).  

 

   Em decorrência disso, ressalta a referida autora, 

 

[...], é imprescindível, que o professor conheça seu aluno e suas 

particularidades para além da sua condição cognitiva. O trabalho do 

professor do AEE é ajudar o aluno com deficiência intelectual a atuar no 

ambiente escolar e fora dele, considerando as suas especificidades 

cognitivas. [...] que dizem respeito principalmente à relação que ele 

estabelece com o conhecimento que promove sua autonomia intelectual. 

(GOMES, 2010, p.08, grifos nossos). 

 

É para a realidade deste atendimento que temos dirigido um olhar 

investigativo no tocante ao COLUN/UFMA. Nesta escola, desde 2012
22

, temos 

acompanhado processo de inclusão escolar de um aluno com deficiência intelectual. 

Pela via deste processo tivemos a inquietude de investigar nossa hipótese de que são 

necessárias as contribuições da mediação, na perspectiva histórico cultural, neste tipo 

de apoio à inclusão desse aluno nesta escola.  

Assim, optamos por realçar o início desse estudo com a presença do outro 

social, quem sabe, mediado por outros motivos. Mesmo assim, se une às nossas ideias 

na pretensão de denunciar para incluir...e se aproximar, poeticamente, e acolher a 

                                                                 
22

 Quando a aproximação com esta realidade teve início. 
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necessidade de milhares de pessoas, que - como “Sol”
23

 -  passam despercebidas com 

suas diferenças de ser e de estar no mundo. Assim, na maioria das vezes, pensamos 

estar vendo tudo! Mas, será que estamos? Se não estamos, então o que vemos em 

aparência, deve ser visto com o outro diferente de mim. Como diz o cantor e 

compositor Zé Ramalho, 

 

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, fico calado, faz de conta que sou mudo 

Um país que crianças elimina 

Que não ouve o clamor dos esquecidos 

Onde nunca os humildes são ouvidos 

E uma elite sem deus é quem domina 

Que permite um estupro em cada esquina 

E a certeza da dúvida infeliz 

Onde quem tem razão baixa a cerviz 

E massacram - se o negro e a mulher 

Pode ser o país de quem quiser 

Mas não é, com certeza, o meu país 

Um país onde as leis são descartáveis 

Por ausência de códigos corretos 

Com quarenta milhões de analfabetos 

E maior multidão de miseráveis 

Um país onde os homens confiáveis 

Não têm voz, não têm vez, nem diretriz 

Mas corruptos têm voz e vez e bis 

E o respaldo de estímulo incomum 

Pode ser o país de qualquer um 

Mas não é com certeza o meu país 

Um país que perdeu a identidade 

Sepultou o idioma português 

Aprendeu a falar pornofonês 

Aderindo à global vulgaridade 

Um país que não tem capacidade 

De saber o que pensa e o que diz 

Que não pode esconder a cicatriz 

De um povo de bem que vive mal 

Pode ser o país do carnaval 

Mas não é com certeza o meu país 

Um país que seus índios discrimina 

E as ciências e as artes não respeita 

Um país que ainda morre de maleita 

Por atraso geral da medicina 

Um país onde escola não ensina 

E hospital não dispõe de raio - x 

Onde a gente dos morros é feliz 

Se tem água de chuva e luz do sol 

Pode ser o país do futebol 

Mas não é com certeza o meu país 

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, fico calado, faz de conta que sou mudo 

 

           

                                                                 
23

 Nome fictício atribuído ao sujeito que fundamenta o caso elaborado que subsidia esta pesquisa no 

alcance de seus objetivos. 
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Neste cenário de contradições que o autor nos apresenta com letra e 

música, em “Meu País”
24

, se insere em âmbito nacional uma proposta educacional em 

andamento que se orienta por diretrizes intituladas inclusivas. Destacamos que no 

âmbito da educação esta proposta tem se dado sob o fundamento de relações 

socioeconômicas sem limites e fronteiras continentais.  

 

 

2.1 FALANDO DE INCLUSÃO 

 

 

 Notadamente, a partir da década de noventa do século XX, a palavra 

inclusão passou gradativamente a ser utilizada no dia-a-dia das pessoas, na política, em 

diferentes documentos ou nas pesquisas acadêmicas. Contudo, quando Bondezan 

(2012), afirma que a exclusão é a prática que permeia a sociedade capitalista e que, por 

isso, se faz necessário questionar o que é a exclusão para podermos entender e dar 

sentido à inclusão compactuamos com o entendimento da autora. Isto para evidenciar 

que a produção da exclusão na sociedade capitalista, é histórica, e já atinge seu 

paroxismo nesta sociedade, como bem expressou o cantor Zé Ramalho, em “Meu país”.  

Representando uma categoria de muitos, a exclusão, nesta sociedade, é 

evidenciada pela citada autora quando afirma que, 

 

 “O não ter acesso aos bens produzidos, à educação, à saúde, ao trabalho, 

dentre outros aspectos, é fato no cenário atual, no entanto podemos observar 

um quadro pior que a exclusão, ou seja, uma inclusão marginal” 

(BONDEZAN, 2012, p.62).           

 

Assim, podemos afirmar que o sentido e o significado da inclusão são 

construídos historicamente. Na sociedade capitalista é proposta a partir de contradições 

sociais, tendo como ênfase a necessidade de reorganização do modelo produtivo quando 

este dá pistas de esgotamento como bem demonstram alguns documentos 

internacionais: a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); a Declaração de 

                                                                 
24

 A música de nome "O Meu País" foi composta por Livardo Alves, Gilvan Chaves e Orlando Tejo, e 

gravada em 1994, por Flávio José e por Zé Ramalho, em 2000, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso. http://dilurdis.blogspot.com.br/2010/09/o-meu-pais-orlando-tejo-gilvan-chaves-e.html. 
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Salamanca (1994); a Declaração de Dakar (2000); a Declaração Internacional de 

Montreal sobre Inclusão (2001); a Declaração de Madrid (2002); a Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2006). Tal proposta é ainda apoiada por algumas 

agências financeiras internacionais, tais como o Banco Mundial (BM); o Fundo 

Monetário Internacional (FMI); o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

com ações para a educação, firmando o compromisso de conceder cooperação 

financeira externa, bilateral e multilateral”. Estas foram algumas das agências que a 

partir do Consenso de Washington (1989) auxiliaram a expansão do modelo neoliberal 

nos países latino-americanos. 

 Portanto, vemos a defesa da escola pública, para todos, como um discurso 

que predomina em não poucas leis, programas governamentais, declarações e políticas 

de ordem nacional e internacional. Voltado, principalmente, para países periféricos, 

temos observado que o processo de inclusão, na realidade escolar no século XXI, está 

assentado, principalmente, segundo bases sociais capitalistas, mesmo seguindo “uma 

orientação política”, segundo a qual, “toda criança, adolescente e jovem deve estar na 

escola” (BRASIL, 2008, p. 03). Diante disso, temos o grande desafio de aguçar nossos 

sentidos e, de forma criativa, a partir desses discursos com seus instrumentos, irmos 

rompendo com a hegemonia dessa escola nos moldes neoliberais onde, 

 

[...] o barateamento do ensino público é palavra de ordem, com escolas 

sucateadas, professores desmotivados e com baixos salários; salas de aula 

superlotadas. Neste cenário, podemos nos indagar: como realizar a real 

inclusão escolar de pessoas com deficiência, participantes do processo 

educativo? (BONDEZAN, 2012, p.63). 

 

Este é o quadro estrutural, da sociedade mundial, onde está situada a escola 

brasileira que aposta na “inclusão” como uma alternativa à exclusão, que tem alienado 

tantas pessoas da condição de existência histórica e humana. Apresentado por Caiado 

(2003), este quadro é revelador de prioridades políticas em nosso país. Dele, é possível 

extrair elementos subjacentes às relações macro dinâmicas e que provocam impactos 

negativos nas possibilidades de desenvolvimento.  

Estes são sentidos não somente pelo sujeito com deficiência intelectual, 

priorizado neste estudo. Para esta autora, as decisões políticas, concernentes à educação, 

em nosso país ainda priorizam as demandas para o prolongamento do modelo produtivo 

capitalista. Desta forma, a educação, para humanização dos indivíduos como produtores 
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da história e sujeitos na superação das formas excludentes do ser humano, pode acirrar 

um processo de inclusão, com outro significado, na contramão de uma realidade que 

demonstra o tipo de compromisso da política nacional com a sociedade, uma vez que, 

  

[...] em dez anos de existência, a Constituição de 1988 sofreu 25 emendas, o 

que lhe tirou toda a força interior. Nossa história recente ilustra o movimento 

com o qual o Brasil vai se alinhando, cada vez mais, com a nova ordem 

econômica. Fernando Henrique Cardoso (FHC) assume as regras do 

Consenso de Washington e conduz seu governo na lógica da reestruturação 

capitalista: desregulamentação, privatização, desuniversalização (CAIADO, 

2003, p.20). 

 

Uma questão, talvez muito debatida, se traduz neste momento como o 

elemento desencadeador de algumas análises que convergirão para o objetivo deste 

trabalho. As sociedades, os grupos, os indivíduos, e até mesmo as próprias escolas – no 

mundo todo – a respeito da educação escolar deveriam indagar: o que representa a 

educação nesta sociedade, e a partir dela, que demandas podem ser atendidas na 

satisfação de necessidades humanas?  

Buscando se aproximar dessa questão, Perez (2008, p.22) expressa que, 

 

[...] a educação em nível mundial se reveste de importância e se torna o 

centro de atenção dos interesses de governos e de demandas da população. O 

governo concentra-se na educação porque somente ela pode ser o substrato 

de excelência para o desenvolvimento de saberes e competências para a 

implementação das políticas desenvolvimentistas. Para a população, ela se 

configura como a única possibilidade de ascensão social e de acesso às 

condições básicas de igualdade humana. 

 

Diante dessa abrangência da educação é interessante comentar que a 

pergunta sobre o sentido da educação, se elabora e se manifesta na diversidade das 

relações de muitas maneiras – através de orientações políticas gestos, discursos, 

comportamentos, leis, diretrizes [...] – em convergência ou não com a realidade dos 

sujeitos sociais.  

No que tange à realidade escolar, do Público Alvo da Educação Especial - 

PAEE, diante da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva - PNEEPEI/2008 temos participado de um momento histórico em que as 

contradições sociais e escolares sinalizam para a emergência da ruptura com o modelo 

educacional, segregador, excludente e descontextualizado em sua função social e 

cultural. Isto sem incorrer no equívoco de separar essa realidade da abrangência das 

relações sociais mais amplas, em torno do tema educação, cuja perspectiva de 
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universalidade tem sido retratada como central na noção de qualidade da educação. 

Assim a qualidade teria a quantidade como condição (GUSMÃO, 2010). Não que a 

ideia de qualidade, categoricamente, exclua aspectos quantitativos, mas é que a noção 

de qualidade tem um caráter polissêmico, não se traduz em termos essenciais e 

absolutos e não encerra um conceito neutro.  No caso do Brasil, 

 

[...] ainda que a noção de qualidade, da educação esteja presente, na 

legislação brasileira, ela é abordada de maneira pouco precisa. Duas 

principais abordagens podem ser identificadas. A primeira, que parece ser 

principal, refere-se à “garantia do padrão de qualidade”. O dispositivo não 

explicita do que seria composto esse padrão; no entanto, infere-se com base 

no tratamento dado pelo conjunto de leis que o enfoque primordial contempla 

os insumos necessários ao processo educativo, atrelados ao que se 

convencionou chamar de custo aluno-qualidade. A segunda é a que coloca a 

avaliação da qualidade como uma das condições para o ensino ministrado 

pela iniciativa privada. [...], não se define também no que consiste a 

qualidade a ser avaliada. No mais, as referências à noção são ainda mais 

genéricas, tal como no enunciado objetivo do PNE de melhorar a “qualidade 

de ensino em todos os níveis” ou quando se mencionam “pesquisas visando o 

aprimoramento da qualidade” (GUSMÃO, 2010, p.49). 

         

No contexto da educação brasileira, a PNEEPEI/2008, evidencia o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE. Este é destacado como apoio no 

processo de inclusão orientado pelas políticas educacionais em nosso país. Tal apoio, 

consideramos pertinente numa sociedade excludente e, se encontra no contexto escolar, 

diante do desafio de superação cultural do individualismo, seletismo, do preconceito, do 

desrespeito à diversidade, das relações mercadológicas em detrimento do direito de 

frequentar e tirar proveito de seu ensino. 

É neste panorama social, evidentemente incompatível com a essência 

humana, que se põe em evidência o AEE proposto pela PNEEPEI/2008. Conforme 

(MANTOAN, 2014, p.46) compartilhando o depoimento de uma professora do AEE, 

em uma das escolas no País, temos uma dentre tantas formas de expressar esse apoio à 

inclusão: 

 

[...] é um serviço que ajuda a identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e disponibiliza as salas que atendem alunos de inclusão de todas 

as unidades concentradas nas escolas municipais. Mesmo sendo leigos, não 

sendo profissionais da área de Medicina, a gente já observa algumas 

síndromes e encaminha para um profissional em saúde e, detectado o 

problema, a gente já começa a atender. [...], a partir da dificuldade que o 

professor tem na sala de aula, ver o estudo de caso, verificar essa criança, 

tanto na sala de aula, quanto a questão da família para poder fazer o plano 

para iniciar o atendimento [...]. A gente vai procurar maneiras de fazer com 

que essa criança se desenvolva. [...], porque o professor dá esse suporte de 
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acordo com o que o professor da sala de aula comum pede e o aluno retorna 

cada vez mais seguro para participar com seus pares em sala de aula. Então 

[...] o AEE vem dar um suporte aos professores do ensino comum no que se 

refere a adaptação de atividades, à interação dos alunos no ambiente social da 

escola. [...] é uma coisa muito boa porque o AEE trabalha especificamente as 

dificuldades que cada um tem para ele conseguir trabalhar, ser incluído. 

Enfim o AEE é [...]. [...] é fundamental essa sala nas escolas porque não 

trabalha só a questão pedagógica, papel, lápis, borracha, trabalha o 

pedagógico como um todo. Então, se nós localizamos hoje uma dificuldade 

na motricidade dentro daquilo que é pedagógico, que é necessário para o 

aluno, a gente vai trabalhar as questões motoras, questão de lateralidade, 

organização espacial, e também trabalhamos a dificuldade na escrita. Não é 

reforço, dá o suporte ao professor, à gestão, aos funcionários da escola, e 

complementa a educação desses alunos no contra turno (Professora do AEE).  

 

Nosso entendimento é que, neste contexto, a escola pode lançar mão do 

AEE previsto na política do Governo Federal, utilizando-o como ferramenta no desafio 

de construção de uma proposta de educação, fundamentada em uma ética, inspirada na 

certeza de que as formas de ser são infinitas. Neste sentido, é necessário, então, ir 

superando as relações escolares excludentes, que reproduzem o modelo produtivo 

capitalista que atribui um valor mais ou menos humano às pessoas, reduzindo-as.  

 

 

2.2. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E A POLÍTICA 

DE INCLUSÃO 

 

No contexto da educação brasileira, a PNEEPEI/2008 evidencia o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE. Este é destacado como apoio 

fundamental no processo de inclusão orientado pelas políticas educacionais em nosso 

país. Desta forma, tal apoio é considerado pertinente no contexto escolar, onde nos 

encontramos diante do desafio de superação cultual do individualismo, seletismo, do 

preconceito, do desrespeito à diversidade, das relações mercadológicas em detrimento 

do direito de frequentar e tirar proveito do ensino sistematizado. 

Diante desse desafio entendemos que o AEE como apoio efetivo à inclusão, 

na escola, não deve dar tanta ênfase apenas à responsabilidade do professor 

especializado. Mesmo concordando que este profissional, na SRM e fora desta, pode 

realizar um trabalho que tem muito a somar com a inclusão escolar, estamos convictas 

de que o AEE deve ser uma realidade compartilhada com os profissionais da escola, 

pois todos, no desempenho de seus papéis constituem parte relevante desse 

atendimento. Assim, é possível construir uma práxis, na escola, onde o professor 
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especializado não tenha que “lutar” tanto para convencer a escola a desempenhar o seu 

papel. Ou, ao contrário, outros profissionais, não se desgastem tanto, com argumentos 

tendenciosos à exclusão de alunos do contexto de ensino. Neste caso, provavelmente, 

diminuirão as pesquisas que indagam a respeito da relação do AEE com o ensino da 

escola regular. Assim, a sutil dicotomia AEE - ensino escolar, encontrada em espaços 

onde estes se objetivam, perderá forças.  

Embora saibamos que há, na PNEE/2008, a sinalização do engajamento 

necessário na escola entre o AEE - e o ensino regular, o que se verifica em pesquisas 

sobre a inclusão escolar - é o predomínio da desarticulação entre estes espaços. Mesmo 

quando se encontra um Projeto Político Pedagógico - PPP formalmente elaborado de 

maneira inclusiva observamos nas relações entre os profissionais da escola verdadeiras 

fronteiras pedagógicas não sendo possível, muitas vezes, encontrar um movimento que 

dê pistas da edificação planejada, colaborativa e coletiva, de uma escola que se declare e 

se efetive inclusiva. Como evidencia Honnef (2012, p.131) em sua pesquisa sobre as 

percepções acerca do trabalho articulado entre professores de Educação Especial e 

professores da classe comum: 

 

[...], ao destacar a relevância em haver-se um diálogo também entre os 

professores de educação especial com a equipe diretiva e supervisão escolar, 

pois se deve ter um resultado aquém do esperado se somente parte do grupo 

escolar está engajado neste trabalho, se o currículo e o Projeto Político 

Pedagógico da escola não estão de acordo com a proposta inclusiva. 

 

A despeito dessa desarticulação na consecução do AEE a ser garantido nas 

escolas públicas, é importante destacar inclusive, que a identificação das barreiras no 

processo de inclusão de alunos na condição de deficiência no espaço educacional – é 

dificultada, dentre outros aspectos, pela negação da natureza histórico cultural e 

mediada da aprendizagem humana. Nessa perspectiva de observação da realidade 

escolar de alunos com comprometimentos significativos no funcionamento psíquico 

superior, 

 

[...] a abordagem histórico-cultural [...] mostra que tal desenvolvimento se dá 

sempre a partir das relações sociais e depende muito da “nutrição ambiental” 

proporcionada a tais sujeitos. Por tudo isso, é possível reafirmar que a 

deficiência intelectual é sempre uma produção social (CARNEIRO, 2014, 

p.15). 
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Pensamos que uma postura é fundamental na superação dos entraves para o 

acesso escolar de alunos com ou sem deficiência intelectual: compreender que a 

inclusão não se constitui num movimento tão recente, nem tampouco consensual, mas 

diz respeito a uma construção permanente na dinâmica histórica e social dos sujeitos.  

Há vários séculos vem se ampliando, historicamente, a situação de exclusão 

entre muitos segmentos de nossa sociedade. No que tange à escola, a inclusão parece se 

referir à, 

 

[...] necessária negação desse modelo educacional que se coloca a serviço da 

continuidade de uma ordem social que acirra o empobrecimento objetivo e 

subjetivo dos indivíduos e colabora com o esgarçamento das bases sociais 

valorativas que conferem o significado e o sentido da vida humana. Na 

medida em que esse modelo indica o atendimento às novas demandas do 

processo neoliberal globalizado, urge uma recusa intencional a seu 

atendimento. Uma pedagogia que se fundamenta no pensamento vigotskiano 

não pode preterir a crítica às concepções neoliberais de educação 

(MARTINS, 2010, p.51). 

 

No cerne desta dinâmica social a escola tem sido convocada a contribuir no 

desafio de inclusão social de muitos sujeitos visto que a alienação dos bens culturais 

exclui. E, assim, se 

 

[...] o que estou vendo é uma sociedade alienada, toma-se essa forma em que 

se encontra a sociedade como a forma real da sociedade, como se a realidade 

mesma fosse sempre assim, alienada e alienante. É preciso considerar aqui 

que o processo de alienação não é um traço ontológico do ser do homem, da 

realidade humana, como o pensamento burguês quer fazer crer. A alienação é 

somente um momento histórico criado pela organização dada às relações [...] 

da sociedade. E se essa organização é criada pelos homens em determinadas 

circunstâncias sócio históricas, é possível que os homens, conhecendo os 

meandros desse processo, possam interferir nessa realidade para transformá-

la. Na verdade, não é a sociedade mesma que estaria sendo um polo 

antagônico ao indivíduo, mas sim o processo de alienação instalado nessa 

sociedade que impossibilita o indivíduo de apropriar-se das objetivações 

produzidas pelo gênero humano, marginalizando-o frente à sociedade em que 

vive (MENDONÇA; MILLER, 2010, p.15-16). 

 

E é sob esse entendimento, de que o processo de alienação é reforçado nas 

práticas sociais, e que nelas se produz exclusão, que o AEE pode ser potencializado no 

contexto escolar como um recurso para o enfrentamento desta situação em suas ações. 

Em muitas escolas de municípios brasileiros tem se revelado uma realidade que impõe 

ao contingente de sujeitos suas múltiplas faces de exclusão: no âmbito do ensino, da 

aprendizagem, da formação, do trabalho com dignidade e, também, da sobrevivência 

humana. É preciso, então, criar no contexto de cada escola uma práxis que articule ao 
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especial deste apoio à inclusão - o AEE - a natureza mediada de nossa constituição 

humana.  

Não se constitui objeto deste estudo realizar levantamento histórico sobre 

diferentes concepções de deficiência intelectual
25

, o que, aliás, se pode verificar em 

estudos como o de Veltrone (2011), que ao realizar um levantamento sobre diferentes 

definições atribuídas ao sujeito com deficiência intelectual nas sociedades e em 

relações históricas, assim se refere à American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities – AAIDD
26

 (2007):  

 

Assumem muita importância no estudo científico da deficiência intelectual 

a American Association on Intellectual Disabilities (AAIDD) cujas 

publicações tem continuamente influenciado tanto documentos de 

organismos internacionais como os da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), quanto os documentos oficiais brasileiros, que tem adotado, a 

terminologia, a definição bem como suas respectivas recomendações para 

identificação de pessoas com deficiência intelectual (VELTRONE, 2011, 

p.58). 

 

Mesmo consciente de que o conceito da AAIDD é oficialmente aceito no 

Brasil, em parte discordamos da autora uma vez que o referido conceito dá ênfase a 

uma visão adaptativa e naturalista dos processos de aprendizagem. 

Uma atenção ao conceito de deficiência intelectual adotado pela American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD (2007) revela 

um posicionamento que pode se opor à perspectiva histórico cultural, como veremos 

no quarto capítulo deste estudo. A concepção apresentada pela AAIDD é 

compreendida a partir de uma perspectiva ecológica multidimensional, baseada em 

“The ecology of human development: experiments by nature and design”, de 

Bronfenbrenner Cambridge
27

 (1979).  

Reconhecida internacionalmente pelos estudos e pesquisas “on intelectual 

disability
28

” 
29

, a AAIDD (2007, s/n) define deficiência intelectual como: “[...] aquela 

                                                                 
25

 Terminologia adotada neste estudo em conformidade com o entendimento expresso pela Declaração de 

Montreal/2004.   
26

 É assim traduzida: Associação Americana de Deficiências Intelectual e de Desenvolvimento - AADID 

(SASSAKI, 2007). 
27

 “A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos por natureza e design”, de Bronfenbrenner 

Cambridge. 
28

 Sobre deficiência intelectual. 
29

 Para usar a terminologia adotada desde 2007. Esta associação fundada em 1876, conhecida até 2006 

pelo nome de Associação Americana para o Retardo Mental - AAMR, está atualmente, com 11 edições, 

publicadas entre os anos de 1908 e 2010, sobre os mais recentes estudos e pesquisas sobre a deficiência 

intelectual. Informações coletadas do site <http://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-

intellectual-disability#.VDLWnxZTg08>. 
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caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual da pessoa e no 

seu comportamento adaptativo – habilidades práticas, sociais e conceituais – 

originando-se antes dos dezoito anos de idade”. 

A pessoa com deficiência intelectual, quando considerada sob uma 

perspectiva de inclusão, que privilegia o sujeito situado histórica e culturalmente, 

identificada enquanto alvo da produção dos saberes pela humanidade e também como 

agente dessa produção, não sofre o reforço da ideia reducionista, de deficiência 

intelectual, ainda bem presente nas relações sociais. Neste estudo sob a perspectiva 

histórico cultural assumimos a definição, de deficiência intelectual, segundo a 

compreensão de Vigotsky (1997, p.92). Para ele: 

 

El concepto de retraso mental es el más indefinido y difícil de la pedagogia 

especial. Hasta ahora no poseemos critérios científicos más o menos 

exactos para reconocer el verdadeiro carácter y grado del retraso, y no 

salimos em este terreno de los limites de um empirismo aproximativo y 

tosco. Uma cosa es indudable para nosotros: el retraso mental es um 

concepto que abarca um grupo heterogéneo de niños. Aquí encontraremos 

niños patologicamente retrasados, fisicamente deficientes y retrasasdos a 

consecuencia de esto. Encontraremos em esto grupo también otras formas y 

fenómenos diversos. Así, junto com el retraso patológico, veremos niños 

completamente normales em el aspecto físico, retrasados y poco 

desarrollados a causa de penosas e desfavorables condiciones de vida y de 

educación. Estos son niños socialmente retrasados
30

. 

 

Não se desconhecem os importantes avanços nos estudos sobre a pessoa na 

condição de deficiência intelectual. Mesmo assim, entre tantas mudanças de 

concepção, teóricas, terminológicas, dentre outras que afetam a existência desses 

sujeitos nas relações sociais, ainda são significativamente incipientes as respostas que 

a sociedade e, nesta, as que a escola oferece aos mesmos (BRIDI, 2011; BONDEZAN, 

2012; MACHADO, 2013; PADILHA, 2007). 

No caso específico de alunos com deficiência intelectual, no contexto 

escolar, temos a possibilidade de avançarmos com o processo inclusivo a partir da 

                                                                 
30

 O conceito de deficiência mental é o mais vago e difícil da pedagogia especial. Até agora não temos 

critérios científicos mais ou menos precisos para reconhecer o verdadeiro caráter e o grau do retardo, e 

neste campo, não saímos dos limites de um empirismo aproximativo e bruto. Uma coisa para nós é clara: 

retardo mental é um conceito que engloba diversos grupos de crianças. Aqui encontramos crianças 

patologicamente retardadas, deficientes físicos com retardo por consequência desta. Neste grupo também 

encontraremos outras formas e fenômenos diferentes. Assim, associado com o retardo, veremos crianças 

completamente normais em aparência física, retardado e pouco desenvolvidos por causa de duras 

condições de vida e educação desfavorável. Estas são as crianças socialmente retardadas  (VYGOTSKY, 

1997, p.92). 
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oferta do AEE proposto pela PNEEPEI/2008. Contudo, pensamos que a ênfase dada a 

este atendimento pela política, nas diretrizes legais e demais documentos de 

orientação, nas ações de formação pelo governo federal, nas atribuições do 

profissional especializado do AEE, na proposta da SRM, na escola, precisa ser 

convertida em um engajamento de responsabilização da escola como um todo. Isto 

porque, no campo das ideias, a luta se dá principalmente pelas diferentes formas de 

conceber a realidade, o ser humano e sua aprendizagem. Com isso entendemos que no 

AEE que se objetiva na escola está lançado o desafio da construção colaborativa, 

porque, de fato, é assim que qualquer história se realiza: coletivamente. Portanto, a 

criatividade pode nos favorecer na práxis deste apoio à inclusão, nas escolas públicas, 

visto que,  

 

[...] as atribuições aos professores que irão trabalhar em SRM são muitas e, 

quase que humanamente impossíveis de serem alcançadas em sua totalidade 

por um único docente. A formação oferecida a distância, com raras exceções, 

ocorre de forma aligeirada, e que, por vezes, não auxiliam a prática docente 

nestes ambientes de ensino (BONDEZAN, 2012, p.147). 

              

De forma mais específica, no que tange a alunos com deficiência intelectual 

entendemos que o AEE, no contexto das atividades escolares, contará com respostas 

mais satisfatórias se articulado às ações da escola. Assim, é no contexto da prática que 

se analisa a mudança, instituinte, caracterizada pela micropolítica da escola, e esta se 

define em consonância com as mudanças instituídas e caracterizada pelas políticas do 

poder central (MACHADO, 2013, p.08).   

O AEE, assim como a escolarização, tem nas orientações legais o ponto de 

partida para que o aluno com deficiência intelectual tenha acesso ao conhecimento 

escolar. Mas, no contexto das práticas, se o AEE não se implica nas especificidades 

escolares e, dialogicamente, se estas não se implicam nas especificidades do AEE, 

segundo bases conceituais histórico culturais, a inclusão como proposta legal a ser 

significada se converterá outra vez em prática excludente. Como se referiu, a autora, as 

mazelas do modelo capitalista, de alguma forma, estão presentes nas relações 

instituídas. Por isso, é necessário ir além dos reducionismos deste modelo e pela 

condição instituinte, possível para o coletivo que integra a escola, propor 

enfrentamentos que convertam a realidade de muitas escolas que ainda buscam, 
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[...] resultados homogêneos, que institui a média escolar, as avaliações 

classificatórias faz com que todos os alunos se igualem. As diferenças de 

interesses, de desejos, de capacidades, de potencialidades e tantas outras 

manifestações só são possíveis de ser manifestadas quando o espaço escolar 

se abre para as múltiplas dimensões humanas que nele habitam. Os alunos e 

os professores não são os mesmos, as aprendizagens não são uniformes, a 

escola é o espaço da diferença (MACHADO, 2013, p.21). 

 

Nesta sociedade, é a escola que desempenha o papel de instituição para o 

ensino e para o saber sistematizado, e é a ela que se impõe o desafio de superar suas 

limitações, já consideradas seculares. Estas se revelam - entre outros aspectos – na 

qualidade das práticas curriculares, com os alunos em geral.  

O aluno com deficiência intelectual, como todos os outros, chega à escola 

com “sua bagagem de experiências” que, muitas vezes, é negada. Essa situação 

compromete a qualidade pedagógica, visto que, como sujeitos históricos, geralmente 

esses alunos, apresentam diferenças consideradas bem peculiares quando chegam à 

escola. Contudo, há que se refletir que sendo a deficiência uma produção social essas 

diferenças peculiares serão diferenças em maior ou menor grau, conforme a concepção 

que se tem de ser humano, de sociedade e de aprendizagem. Então, não avançaremos 

com a inclusão enquanto em nossas diferenças uns forem considerados melhores que 

outros.  

Nesse sentido, a escola inclusiva, deve resistir às exceções procurando 

construir caminhos para aprender a lidar pedagogicamente, de forma consciente, com a 

diferença, pois, quando começamos a classificar a diferença - em mais (diferente) ou 

menos (diferente)
31

 - corremos o risco de continuar excluindo outros tantos alunos. 

Sendo assim, é pressuposto que a escola acolha o AEE como um recurso para o 

trabalho de construção colaborativa. Neste movimento o AEE, mediatamente, deve ir 

envolvendo progressivamente todos os profissionais da escola e desta forma 

radicalizar na configuração de um espaço intencionalmente recriado. Radicalizar, no 

sentido de apreender “a (s) raiz (es)” da exclusão escolar que afeta o desenvolvimento 

de alunos com deficiência intelectual. Para isto, é preciso uma consciência de ensino, 

sob o mesmo entendimento de Luria (1977), ao vivenciar junto com Vygotski e outros 

estudiosos
32

, um contexto de profundas mudanças sociais e culturais sem precedentes 

– durante a pós Revolução Russa, afirmando que: 

                                                                 
31

 Queremos dizer, “mais diferente ou menos diferente”. Nosso entendimento é que a diferença não deve 

ser quantificada nem para mais, nem para menos. 
32

 A psicologia clássica idealista considerava os conceitos de espaço e tempo produtos irredutíveis da 

consciência. Os psicólogos franceses contrapunham, justificadamente, que as categorias conceituais 
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[...] o conceito de consciência enquanto “existência consciente” (das 

bewusste sein) como ponto de partida, rejeitou o enfoque segundo o qual a 

consciência representa uma “propriedade intrínseca da vida mental”, 

invariavelmente presente em qualquer estado mental independente do 

desenvolvimento histórico. Alinhando-se com o pensamento de Marx e 

Lenin, a psicologia soviética sustenta que a consciência é a forma mais 

elevada de reflexo da realidade: ela não é dada à priori, nem é imutável e 

passiva, mas sim formada pela atividade e usada pelos homens para orientá-

los no ambiente, não apenas adaptando-se a certas condições, mas também 

reestruturando-se (LURIA, 1977, p.23).  

 

Nossas experiências em espaços oficiais, acadêmicos, escolares e na 

sociedade como um todo demonstram que muitos posicionamentos são favoráveis e 

convergem para a questão do desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual. 

Mas este ainda não se constitui no posicionamento hegemônico. Para melhor 

entendermos tal fato, é só observar os impactos das exclusões na sociedade. Como 

afirma Araruna (2013), ao analisar 

 

[...] os desdobramentos da transformação social pós-revolução industrial [...] 

a relação com o trabalho foi atrelada à noção de produtividade, conduzida 

pelo tecnicismo e a produção em série com vistas a suprir o mercado 

consumidor voltado para o lucro. A partir dessa realidade emergiu o modelo 

de trabalhador cujo perfil estabelecido era o de “especialidade” nas funções 

desenvolvidas. [...]. Essa perspectiva estabeleceu a necessidade do 

“gerenciamento científico” do trabalho, na racionalidade técnica da produção 

a partir da divisão entre trabalho manual e intelectual consolidado nos 

princípios do Taylorismo e do Fordismo
33

 como modelo de organização 

industrial. Esses princípios [...] foram transpostos para os mais diversos 

setores produtivos, sejam eles privados ou estatais onde foram criadas as 

bases para um “padrão” de mão de obra fora do contexto do processo de 

compreensão e organização da função executada. O trabalhador passou então 

a ser visto pelo empregador como um mero executor de uma função 

específica, sendo ignoradas e desprezadas as habilidades e potenciais 

intelectuais. (ARARUNA, 2013, p. 55). 

 

                                                                                                                                                                                            
básicas de espaço originavam-se da sociedade e não da biologia, remontando ao arranjo espacial do 

acampamento nômade primitivo. Esta última escola, a francesa de Sociologia tinha uma deficiência 

importante que invalidou suas teorias. Recusava-se a interpretar a influência da sociedade sobre a mente 

do indivíduo como uma influência do sistema socioeconômico e das formas existentes de atividade social 

sobre a consciência individual. Distinguia-se, portanto do enfoque materialista histórico (LURIA, 1977). 
33

 “Taylorismo - Modelo de administração desenvolvido pelo norte-americano Frederick Taylor (1856-

1915) para a produção industrial. É caracterizado pela ênfase nas funções e tarefas desenvolvidas em 

menos tempo possível durante o processo produtivo, de forma simples e repetitiva, objetivando o 

aumento da eficiência ao nível operacional. O Taylorismo aperfeiçoou o processo de divisão técnica do 

trabalho; Fordismo - se refere aos sistemas de produção em massa e gestão - idealizados em 1913 pelo 

empresário Henry Ford (1863-1947) na industrialização de automóveis. Trata-se de uma forma de 

especialização e racionalização do processo produtivo baseada em inovações técnicas e organizacionais 

que se articulam tendo em vista, de um lado a produção em massa e, do outro, o consumo em massa” 

(ARARUNA, 2013, p.55). 
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Quando relacionamos a organização macrossocial segundo a qual está 

assentada uma sociedade vemos, claramente, sua influência sobre as organizações de 

caráter microssocial. E isto, evidenciamos, tem provocado sérios reducionismos no 

âmbito do trabalho realizado nas instituições de ensino, uma vez que, 

 

[...], as desigualdades naturais ou físicas existentes entre os seres humanos 

[...] passaram a ser definidas pelas relações estabelecidas pelo modelo 

econômico vigente, ditado pela relação entre capital e trabalho [...]. Se por 

um lado esta mudança trouxe benefícios, como o rebaixamento no preço das 

mercadorias o que facilitou o acesso de parte da população aos bens de 

consumo, por outro provocou um alargamento da exclusão social surgindo 

então, a classe dos marginalizados sociais, aqueles que não se enquadravam 

nesse padrão determinista de trabalho e de consumidor. Nesse sentido, o 

conceito de exclusão passou a ser relacionado à segregação, discriminação e 

pobreza, cujos indivíduos passaram a representar aqueles que não participam 

do processo produtivo, sendo assim considerados “excluídos”. Esse 

paradigma acarretou profundas mudanças nas relações sociais ditadas por um 

modelo econômico que desconsidera a pessoa numa perspectiva 

humanizadora e cujas consequências imediatas e devastadoras são as 

desigualdades provocadas pela falta de acesso a bens culturais, a educação, a 

saúde, trazendo implicações negativas nas interações sociais, componentes 

fundamentais para o exercício da cidadania (ARARUNA, 2013, p.56). 

 

Por conseguinte, no âmbito da escola, o AEE também pode se configurar de 

forma excludente, como bem expressa Padilha (2014) em pesquisa que visou 

caracterizar o AEE ofertado em SRM pelas escolas regulares da rede estadual de ensino 

de uma cidade situada ao norte do estado do Paraná. Em linhas gerais, considerou 

relevante o AEE realizado, porém, mesmo assim declarou que os espaços físicos foram 

considerados inadequados pela maioria das escolas. Com relação ao trabalho do 

professor especialista afirmou que estaria reduzido ao atendimento do aluno, uma vez 

que poucos conseguiram organizar horários para atender aos professores da classe 

comum, sendo ainda mínimas as tentativas e de cunho muito precário.  

Para a referida pesquisadora esta seria uma condição de impedimento ao 

acompanhamento dos alunos e de contato com os professores do ensino regular, na 

tentativa de um trabalho coletivo. Se referiu, ainda, à avaliação de identificação dos 

alunos como fragilizada pela falta de uma equipe multiprofissional para realizá-la. 

Finalmente, salientou que a formação, em serviço, dos professores especialistas estaria 

acontecendo de forma esporádica, sendo realizada de forma conjunta para todos os 

professores, nem sempre abrangendo conteúdo para a Educação Especial. Desta forma, 

os momentos específicos foram considerados, pelas participantes de sua pesquisa, como 

insuficientes, com o agravante de que nos últimos anos, os cursos foram sempre na 
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modalidade à distância, impossibilitando encontros para trocas de experiências e 

discussões. 

Contudo, não estamos negando a existência de potencial inclusivo no 

AEE, a partir da PNEEPEI/2008, uma vez que, no caso dos discursos, apoiando a 

inserção da pessoa com deficiência intelectual nos espaços sociais, podemos observar 

que estes vêm se materializando, ora sob a conjugação do discurso capitalista, ora de 

vozes que defendem a inclusão escolar pautada em alicerces sociais dignos para o ser 

humano. Neste sentido, temos nas relações concretas da escola um espaço de 

significação desse potencial. O que não quer dizer que as condições objetivas (com a 

dignidade) para a realização desse apoio à inclusão sejam alcançadas, somente neste 

contexto. Há que se considerar que a inclusão escolar não acontece apenas pela 

existência de política ou de leis. Articuladas a outros contextos, estas são necessárias e 

fundamentais, principalmente, quando em conformidade com as condições de 

existência dos sujeitos, profissionais ou alunos, que integram a escola. 

Portanto, pretendemos, a partir de então, avançar com nosso pensamento a 

respeito da mediação como recurso no AEE, segundo um trabalho colaborativo da 

escola, sem restrições de espaços, turnos, cuja compreensão de ser humano não esteja 

alienada de seu caráter histórico e cultural. Aqui situamos nosso entendimento sobre 

aprendizagem como princípio na produção da existência humana. Para nós, é em torno 

desta ação contínua e inalienável de conhecer, inerente a cada indivíduo, que se 

acentuam inabilidades da escola em lidar pedagogicamente com diferentes 

características dos sujeitos em suas formas de se relacionar com o conhecimento e 

aprender. 

Com respeito às condições de materialização do AEE, nas escolas, a 

pesquisa empírica de Ferreira (2011), a respeito da política do Estado de Santa Catarina 

para a Educação Especial, permitiu discutir alguns conceitos que aparecem nos 

documentos nacionais e do referido estado. Segundo esta pesquisadora, tais documentos 

são tratados como algo já apreendido por todos, por exemplo, a concepção de escola, 

educação inclusiva, público alvo da Educação Especial, entre outros, o que sugere que 

no caminho, a escola inclusiva deve ser edificada considerando outras possibilidades na 

organização do currículo escolar, bem como das estratégias pedagógicas e 

metodológicas. Destaca que essa reorganização indica que as modificações sugeridas 

são possíveis e podem contribuir, significativamente, na solução de muitos problemas 

de nossa sociedade. Além disso, afirma que:  
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[...] aparentemente, a escola deveria se modificar para atender aos alunos da 

Educação Especial, sugerindo que a escola para as demais crianças não 

apresenta problemas ou limitações, sem fazer referência à necessidade de 

transformação social. A concepção de escola, então, aproxima-se mais da 

conservação do papel da escola que, segundo alguns autores, serve mais para 

a manutenção da sociedade do que para a sua transformação. Ao mesmo 

tempo observa-se a centralidade das práticas do AEE nos recursos e não nos 

processos ensino-aprendizagem. Ao contrário, a empiria mostrou a 

permanência de “velhas” perspectivas na política e na prática por ela 

orientada, agora travestidas de novas (FERREIRA, 2011, p.210). 

 

O que se apresentou até aqui sobre a realidade do AEE previsto na 

PNEEPEI/2008 e destinado a alunos da Educação Especial foi para contribuir com as 

posteriores constatações deste estudo sobre a mediação como recurso necessário para o 

AEE. Do nosso ponto de vista a mediação, conforme a abordagem histórico cultural, 

apresenta relação direta com a identificação de barreiras impostas na aprendizagem de 

aluno com deficiência intelectual, enfaticamente, no que se refere às suas características 

de funcionamento psíquico superior (FPS) e à condução do ensino escolar no 

COLUN/UFMA. Logo, para efeito de contribuição com os avanços no campo do ensino 

e aprendizagem destes sujeitos levamos em conta, principalmente, que a: 

 

[...] noción de la defecbilidade como uma limitación puramente cuantitativa 

del desarrolho tiene, indubitavelmente, parentesco de ideas com la peculiar 

teoria del preformismo paidológico, según la qual el desarrolho intrauterino 

del niño se reduce exclusivamente a um crecimiento y aumento cuantitativo 

de las funciones orgânicas y psicológicas. La defectologia está realizando 

ahora uma labor de ideas similar a la que realizaron em su época la pedagogia 

y la psicologia infantil, cuando ambas defendieron una tesis: el niño no es um 

adulto pequeno. La defectología está luchando ahora por la tesis básica em 

cuya defensa ve la única garantía de su existência como ciência, precisamente 

la tesis que disse: el niño cuyo desarrollo está complicado por el defecto no 

es simplesmente um niño menos desarrolhado que sus coetâneos normales, 

sino desarrolhado de outro modo (VYGOTSKI, 2012, p.12).
34

 

 

Pesquisas recentes reforçam a importância de aprofundamentos sobre 

conhecimentos relativos ao AEE, previsto na PNEEPEI/2008, de forma a contribuir 

mais efetivamente para a aprendizagem e o acesso do aluno com deficiência intelectual 

                                                                 
34

 [...] Noção de defecbilidade como uma limitação puramente quantitativa de desenvolvimento, 

apresenta, indubitavelmente, aproximação com as idéias peculiar da teoria do preformismo paidológico, 

segundo a qual o desenvolvimento intra-uterino da criança se limita exclusivamente a um crescimento 

aumento quantitativo das funções orgânicas e psicológicas. A Defectologia está realizando agora um 

trabalho de idéias semelhantes às que fizeram em sua época, a pedagogia e a psicologia infantil, quando 

ambas defenderam uma tese: a criança não é um adulto pequeno. A Defectologia está lutando, agora pela 

tese em cuja defesa vê a única garantia de sua existência como ciência, precisamente a tese de que diz: a 

criança cujo desenvolvimento é complicado pelo defeito não é, simplesmente, uma criança menos 

desenvolvida do que seus pares normais, mas desenvolvida de outro modo (VYGOTSKI, 2012, p.12). 
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ao contexto da escola. Contudo, observamos que ainda são poucas as produções com 

propostas metodológicas alinhadas ao conceito de mediação para o AEE.  

A título de inserção, em nível de importância sobre a produção científica e 

visando a transição de forma mais objetiva para o assunto que justifica a produção desta 

pesquisa, na área da deficiência intelectual, compartilhamos uma pequena mostra, 

síntese de trabalho apresentado, na IX ANPED Sul/2012
35

, contendo informações sobre 

produção científica brasileira na área da Educação Especial, com ênfase na deficiência 

mental
36

, no período de 2000 a 2010
37

. O trabalho, que teve como objetivo analisar a 

produção científica nessa área foi viabilizado por meio de busca pelas produções nos 

sítios da ANPED; no Portal Capes – Banco de Teses; no Portal Periódicos da Capes; e 

no Redalyc.  Em decorrência, concordamos que,  

 

Essas produções envolvem diferentes campos do conhecimento, 

caracterizando uma ampla variabilidade conceitual para referir e 

compreender o fenômeno em questão. [...]. Considerando a vasta quantidade 

de obras produzidas discutiremos aquele s trabalhos considerados exemplares 

para elucidar os eixos analíticos que podem ser assim identificados: 

diagnóstico e processos de avaliação para a identificação do sujeito com 

deficiência mental; critérios de encaminhamento aos diferentes espaços 

escolares; efeitos de pertencimento às classes especiais e processos de 

escolarização no espaço especializado; definição e conceito de deficiência 

mental. (BRIDI; BAPTISTA, 2012, p.05, grifos nossos). 

 

No caso da Região Nordeste, identificamos no banco de teses, nos anais do 

EPENN/2015 e da ANPED/2015, trabalhos com temas a respeito da realidade do AEE -

deficiência intelectual, abordando perspectivas relacionadas às orientações da 

PNEEPEI/2008, bem como trabalhos tangentes às formas de objetivação deste 

atendimento, nas escolas desta região. Pesquisas como as de (MELO, 2008; MELO, 

2011; SILVA, 2011; PEREIRA, 2012; ARARUNA, 2013; LIMA, DORZIAT, 2013). 

No tocante à pesquisa empreendida por LIMA, DORZIAT (2013, p.169), 

teve por objetivo 

 

 [...] analisar as concepções e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras de Salas Regulares (SR) e do Atendimento Educacional 

                                                                 
35

 Segundo os autores deste trabalho no Portal Periódicos da Capes, existem 40 artigos produzidos, no 

período de 2000 a 2010, relativos à deficiência mental. E, no Redalyc, foram encontrados 13 artigos 

concernentes à temática. Os autores esclarecem que no tocante aos trabalhos publicados pela ANPED, a 

busca envolveu os Grupos de trabalho (GTs) referentes à Educação Especial e à Psicologia da Educação 

(GT 15 e GT 20, respectivamente). 
36

 Os autores usam, nos trabalhos, a expressão deficiência mental. 
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Especializado (AEE), que desenvolviam atividades com crianças com 

deficiência, [...]. [...] colocaram à mostra práticas cotidianas marcadas por 

situações de exclusão, nas quais era negado às crianças com deficiência 

participarem de vivências fundamentais para o seu desenvolvimento. O ponto 

de vista da limitação parece [pareceu] prevalecer nas ações docentes, 

trazendo à tona a necessidade de formações continuadas que envolvam as 

temáticas educação inclusiva e educação infantil, num trabalho coletivo e 

colaborativo, envolvendo toda a comunidade escolar.  

 

 Esses levantamentos, que foram feitos, refletem a insuficiência de trabalhos 

de pesquisas com aprofundamentos metodológicos para o AEE, segundo a perspectiva 

histórico cultural, ou mesmo abordando questões metodológicas para o AEE a partir de 

outras abordagens. Talvez, esta seja uma das justificativas para se entender as 

dificuldades enfrentadas por Bridi (2011) que teve como objetivo de sua pesquisa 

“conhecer como os processos de identificação e diagnóstico dos alunos com deficiência 

mental, no contexto do Atendimento Educacional Especializado, têm sido produzidos”. 

Esta pesquisadora, ao remeter à sua própria experiência com o AEE revelou: 

 

Atualmente, vivo a condição de professora de educação especial, que atua no 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, em uma Sala de Recursos 

Multifuncional. Cotidianamente, vivo momentos de inquietação; estes se 

referem à identificação dos alunos que devem, podem, precisam frequentar 

esse serviço. Quem são estes alunos? Como eles são escolhidos no contexto 

escolar? Quais pressupostos e conceitos sustentam nossas possibilidades de 

leituras? Sustentam o nosso olhar na identificação que realizamos e a nossa 

relação pedagógica? (BRIDI, 2011, p.21-22). 

 

Consideramos, também, proveitoso o estudo de Albuquerque (2014), que 

fez levantamento sobre a produção do conhecimento mais recente, no país, relativa ao 

tema - prática pedagógica de inclusão de alunos com deficiência. A busca desta 

pesquisadora abrangeu produções acadêmicas e científicas no portal de teses da 

CAPES; do Grupo de Trabalho de Educação Especial, GT 15 - ANPED; da Revista 

Brasileira da Educação Especial - UNESP/Marília; na Revista de Educação Especial da 

UFSM, diante do que afirmou que, durante a consulta às referidas fontes, constatou a 

existência de farta produção em Educação Especial. Destacou que o grupo de alunos 

com deficiência intelectual foi o mais presente nas investigações e que, para este grupo, 

ocorreram “[...] alguns avanços no processo de evolução das práticas pedagógicas, 

que estão se tornando inclusivas”, mas que ainda persistem grandes desafios, que se 

impõem à área da educação e aos profissionais, que atuam na escolarização de alunos 

com deficiência” (ALBUQUERQUE, 2014, p.87). (Grifos nossos). 

Com relação à produção de conhecimento na área, destacou que, a 
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[...] análise da produção acadêmica relativa à prática pedagógica inclusiva 

escolar, no país, possibilitou à pesquisadora uma aproximação mais segura 

com seu objeto de estudo. Verificou-se que, em geral, as crianças e 

adolescentes com deficiência estão na escola, no entanto, inúmeros estudos 

confirmam as dificuldades enfrentadas pelos professores no desenvolvimento 

de práticas efetivas de inclusão (ALBUQUERQUE, 2014, p.90). 

      

No caso específico de nossa pesquisa levamos em consideração a 

pertinência de tais estudos, em suas convergências com o AEE, a aluno com deficiência 

intelectual, no COLUN/UFMA, com vistas a ampliar as estratégias metodológicas para 

a sua aprendizagem e para o seu acesso ao currículo da escola.  

O aspecto central no desenvolvimento deste estudo insere a mediação 

pedagógica, segundo a abordagem histórico cultual, e a apropriação deste conceito 

como estratégia basilar no AEE ao aluno com deficiência intelectual. Mesmo assim, 

achamos interessante destacar do estudo de Costa (2013) intitulado “Concepções de 

mediação pedagógica: a análise de conteúdo a partir da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações”, “[...] que os relatos históricos de existência do conceito e de 

prática de mediação remontam a milênios, sendo aplicadas nas esferas sociais, culturais, 

religiosas, civis, comerciais, políticas, entre outras” (COSTA, 2013, p.26).  

Este autor, ao privilegiar a concepção, vigotskyana, de mediação afirma 

que, 

 

[...] o homem, enquanto sujeito do conhecimento, não tem acesso direto aos 

objetos, e sim um acesso mediado feito através de sistemas simbólicos de que 

dispõe, isto é, de objetos, pessoas, situações eventos do mundo real presentes 

em seu universo psicológico. Isso não significa dizer que o sujeito é 

passivamente moldado pelo meio, ao contrário, é ativo, interativo. Constrói 

de modo único e criativo a sua compreensão individual na relação com o 

“outro” [...]. O modo de participação e funcionamento do outro é que irá 

definir a constituição do sujeito e é para o sujeito significante da própria 

subjetividade (COSTA, 2013, p.47). 

 

Compreendendo a origem do pensamento humano a partir de relações 

mediadas, destacamos neste estudo segundo a abordagem histórico cultural, a 

necessidade de se compreender a dinâmica do ato de conhecer de aluno na condição de 

deficiente intelectual. A partir disso, situamos a mediação como estratégia fundamental 

no AEE de estudante do COLUN/UFMA. Logo, estamos falando do pensamento do 

indivíduo, mediado, pelo outro social humano. Como bem evidencia Gramsci, 

marxianamente, para realizarmos este trabalho na escola é necessário abandonar, 
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[...] a ilusão de se poder praticar uma pedagogia libertadora como pedagogia 

do indivíduo encerrado em si mesmo: “A participação realmente ativa do 

aluno na escola [...] somente pode existir se a escola estiver ligada à vida”; 

para ele, a relação educativa não se dá entre indivíduos singulares, sempre 

entre indivíduos que representam “todo o complexo social”. [...]. [...] 

Também quando toma, em consideração, não o conteúdo do ensino, mas o 

seu sujeito, o educando, sempre relaciona à sociedade o que as pedagogias 

libertárias atribuem a cada um em particular: [...]. E, do mesmo modo, a 

virtude pedagógica dos educadores não está em cada homem individualizado, 

nem mesmo “em homens que são diretamente professores, mas em todo o 

conjunto social de que os homens são expressões [...]. A diferença entre a 

pedagogia gramsciana e as pedagogias libertárias reside, mais uma vez, num 

critério tipicamente marxiano: a imprescindível necessidade que une o livre 

desenvolvimento do indivíduo ao livre desenvolvimento de todos, a união, a 

conexão dos indivíduos, a necessária solidariedade do desenvolvimento 

individual e social (MANACORDA, 1991, p.143).   

            

Essa perspectiva pedagógica de Gramsci encontrada em Marx se alinha ao 

conceito de mediação vigotskyana e nos permite problematizar ações, de ordem macro e 

microestrutural neste país, que sinalizam com propostas variadas de inclusão escolar do 

PAEE.  

Tomando como referência a Política Nacional de Educação Especial/2008, 

não obstante, a realidade macro e microssocial articuladas dialeticamente apresentam 

sinais de negação à omnilateralidade de cada sujeito e da constituição coletiva de sua 

singularidade. Deste modo, para favorecer as condições de inclusão escolar de um aluno 

com deficiência intelectual na dinâmica de escolarização do COLUN/UFMA, 

apresentamos este estudo que defende a necessidade da mediação como recurso no 

AEE. Nela se pode compreender o aluno sem as frequentes fissuras de suas dimensões 

humanas. Por isso, para nós, o AEE no âmbito da escola, deve ser caracterizado pela 

realização de trabalho pedagógico mediado, desenvolvido colaborativamente. Neste 

aspecto, das relações mediadas, distinguindo inclusive a mediação realizada pelo 

homem da realizada por outros instrumentos, signos sociais, que não são investidos de 

intencionalidade quando operam mudanças em nível psíquico dos sujeitos históricos. 

Como bem esclarece Saviani (2005, p.11): 

 

[...], o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o trabalho 

instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a 

finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de 

atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação 

intencional.  
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Ao falar do psiquismo humano, cujo funcionamento estabelece relação de 

interdependência com as condições externas, abrimos espaço para estudos e elaborações 

de caráter teórico-metodológico sobre condicionantes e variantes envolvidos no 

desenvolvimento de sujeitos com características bem específicas na qualidade de seu 

funcionamento psíquico. As elaborações, aqui referidas, se apoiam na abordagem 

teórica, histórico cultural, em razão de ser, esta, uma abordagem, onde o 

desenvolvimento, humano e histórico, se realiza mútua e dialeticamente. O que pode ser 

explicitado na interpretação de Magalhães (2011, p.95), afirmando que, 

 

Vigotsky, juntamente com Luria e Leontiev, compôs uma tríade que elaborou 

uma abordagem teórica
38

 sobre o desenvolvimento e seu entrelaçamento com 

a aprendizagem defendendo o princípio de que o homem transformando a 

natureza - via trabalho - transformou a si mesmo. Assim, a consciência e o 

psiquismo humanos são essencialmente construções históricas e sociais que 

se assentam em processos de aprendizagem e desenvolvimento contínuos na 

interação com o meio cultural. 

 

Neste sentido, entendemos que há pertinência dos aprofundamentos teóricos 

sobre o funcionamento do psiquismo humano e da ação mediada, na elaboração de 

estratégias metodológicas no AEE realizado com alunos que apresentam deficiência 

intelectual, ao longo de sua vida escolar. Referimo-nos a uma pedagogia, fundamentada 

na visão de Vygotsky
39

, que ao enfatizar a importância dos fatores socioculturais para o 

desenvolvimento dos sujeitos ao longo de sua história, “[...] se contrapõe às concepções 

biologizantes que sustentam a existência de leis especiais de desenvolvimento da 

criança anormal” (VYGOTSKI, 1997).  

No que tange às suas investigações científicas, 

 

Todos los trabajos de Vygotski conteníam invariablemente y propugnaban 

com firmeza la idea del condicionamento social de las propriedades 

especificamente humanas de la psique. Demostró que la influencia social y, 

em particular la pedagógica, constituyen uma fuente inagotable de formación 

de los processos psíquicos psíquicos superiores, tanto em la normalidade 

como en la defecbilidade. La concepción de Vygotski determinaba las 

regularidades del desarrollo psíquico, no solo las generales, sino también las 

específicas que actúan em la patologia (VYGOTSKI, 1997, p.367)
40

. 

                                                                 
38

 MELLO, MIRANDA e MUSKAT (2005), autores desta citação esclarecem em nota de rodapé que a 

respectiva abordagem teórica “ trata-se da denominada psicologia sócio histórica, também chamada de 

histórico-cultural, que vem embasando diversas pesquisas, notadamente, nas áreas de psicologia da 

aprendizagem e educação”.  
39

 Neste trabalho adotamos, no texto, a redação Vigotsky, ao nos referirmos a este estudioso, exceto nos 

casos de citações que manteremos o nome em conformidade com versões adotadas pelos autores. 
40

 Todos os trabalhos de Vygotsky continham, invariavelmente, e defendiam firmemente a ideia de 

condicionamento social das propriedades especificamente humanas da psique. Ele mostrou que a 
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 Entendemos que a melhor pedagogia dar-se-á pela mediação que considere 

de forma consciente (distanciando-se de posturas caracterizadas pelo ensaio e erro) o 

funcionamento do psiquismo e suas relações orquestradas pelos signos e instrumentos 

produzidos historicamente. E o substrato para que cada ser humano se realize enquanto 

sujeito da/e na história é a unidade filogenética e ontogenética,
41

 que lhe integra. Estas 

duas características humanas, a serem discutidas posteriormente, se articulam 

dialeticamente, e dão o suporte biopsíquico, na constituição singular de cada sujeito por 

meio de suas aprendizagens. Partimos assim, da hipótese de que a mediação sob o 

enfoque da abordagem histórico cultural é, efetivamente, uma estratégia pedagógica 

necessária na avaliação
42

 e desenvolvimento das funções superiores de alunos com 

deficiência intelectual.  

A mediação se insere. Portanto, como um processo central e transversal na 

condução das atividades realizadas pelo AEE, quer na SRM, quer na sala de aula regular 

uma vez que, se 

 

 [...] é a mediação semiótica que possibilita a transformação das funções 

psicológicas elementares em funções superiores, cabe recuperar na 

abordagem histórico-cultural, a dinâmica que permite esse movimento. Trata-

se do processo de internalização, a reconstrução interna de operação que 

outrora era externa (BENTES, 2008, p.23). 

 

Na realização desta pesquisa procuramos estabelecer o foco da investigação 

no processo de mediação para o desenvolvimento de sujeitos com deficiência 

intelectual. Consideramos, para tanto, o AEE - por meio de suas atividades - como um 

espaço revelador da importância de atividades mediatizadas com esses sujeitos, a partir 

da abordagem histórico-cultural. Conforme podemos observar, segundo a Política 

Nacional de Educação Especial/2008: 

              

O Atendimento Educacional Especializado identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a 

                                                                                                                                                                                            
influência social e, em particular, o ensino, constituem uma fonte inesgotável de formação dos Processos 

psíquicos superiores, tanto na normalidade quanto na defecbilidade. A Concepção de Vygotsky 

determinou as regularidades de desenvolvimento psíquico, não só em geral, mas também as específicas, 

que agem na patologia (VYGOTSKI, 1997). 
41

 Esta característica é encontrada apenas na espécie humana, e, segundo a abordagem histórico cultural é 

a partir dela que se dá a origem do indivíduo. De modo diferente, a característica filogenética, pode ser 

encontrada em todo ser vivo e se refere ao conjunto de características de uma espécie.  
42

  Avaliação neste caso, se refere a uma postura para tomadas de decisões pedagógicas visando à 

mediação docente no contexto do AEE para o aluno com deficiência intelectual. 
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plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 

na escola e fora dela (MEC/SEESP, 2008, s/n, grifos nossos). 

 

Posteriormente, em publicação de fascículo do MEC/SEESP (2010), vai se 

tornando mais claro, o lugar - significado, incluindo espaço físico - delineado 

pedagogicamente para que o AEE seja realizado na escola. Com caráter complementar 

ou suplementar à formação do aluno, na escola, este apoio à inclusão, visa a sua 

 

[...] autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos 

sistemas de ensino. É realizado de preferência, nas escolas comuns, em 

espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais. Portanto é parte 

integrante do projeto político pedagógico da escola (ROPOLI, 2010, p.17). 

 

No tocante a esta concepção de AEE, prevista na Política Nacional de 

Educação Especial/2008, procuramos chamar a atenção para outras possibilidades de 

estabelecer relação entre a concepção de AEE e a abrangência da Mediação (histórico 

cultural) como estratégia metodológica, no Atendimento Educacional Especializado. A 

referida política, por implicar no processo pedagógico ações como
43

 identificar, elaborar 

e organizar; visando eliminar barreiras (considerando as necessidades dos educandos) 

para a autonomia e independência na escola e fora dela, permite que, na aproximação 

com a realidade em estudo, possamos pensar sobre possibilidades para que o AEE ao 

aluno com deficiência intelectual se transforme, em favor deste, com a apreensão das 

contradições que equiparam as vozes e práticas escolares com as relações do modelo 

produtivo capitalista. Desta forma saímos do lugar onde a realidade se dá sob aparência 

visando avançar na “perspectiva da inclusão”, da humanização da escola. 

Colaborativamente, a mediação pedagógica no AEE a aluno com deficiência 

intelectual, no COLUN/UFMA, pode estar relacionada com a forma como os 

profissionais ocupam seu lugar e o utilizam, na práxis, para atuarem na perspectiva de 

ações que se antecipem ao desenvolvimento deste aluno no contexto escolar. 

 As possibilidades da aplicação de conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento psíquico superior a partir da abordagem histórico cultural, com as 

contribuições de estudos como os de Vigotsky, Luria e Leontiev no âmbito pedagógico, 

                                                                 
43

 Referência a aspectos apresentados na PNEEPEI/2008 sobre o trabalho a ser realizado por meio de 

AEE ao PAEE. 
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ainda distam de seu esgotamento. Mesmo assim, identificamos resistências no âmbito 

escolar, na concepção e desenvolvimento de práticas inclusivas alinhadas com essa 

perspectiva teórica. Entendemos que essas posturas são reforçadas, principalmente, por 

concepções predeterministas de desenvolvimento. Estas, ainda hegemônicas nas 

atividades das escolas, se colocam como recurso de perpetuação da exclusão, no que 

tange a apropriação do conhecimento sistematizado pelos alunos, enfaticamente, os que 

apresentam deficiência intelectual.  

Com a alegação de que “tudo já foi feito, mas o aluno não consegue 

aprender” vamos assistindo nas relações escolares muitas formas de exclusão sob 

pretexto de rigor pedagógico. Podemos então afirmar que a mediação, por seu nível de 

abrangência conceitual no que tange o desenvolvimento das funções superiores, se situa 

no contexto da inclusão escolar como um importante recurso, ainda não esgotado. No 

caso deste estudo, a ênfase da pesquisa se dá, então, sob a qualidade das contribuições 

desta abordagem teórica no âmbito da Educação Geral e Especial, sobretudo, no que diz 

respeito às atividades a serem mediatizadas no Atendimento Educacional Especializado 

- na sala de aula regular, na SRM, incluindo suas correlações com os demais setores da 

escola.  

São instigantes as demandas para pesquisa sobre o desenvolvimento do 

psiquismo humano. Quanto ao seu funcionamento interessa-nos compreendê-lo ainda 

mais, tornando-o alvo de descobertas, cujo caráter, traga implicações favoráveis nas 

mediações para suporte ao Atendimento Educacional Especializado.  

A perspectiva da pesquisa priorizou estudo sobre estratégias metodológicas, 

visando o desenvolvimento de aluno com deficiência intelectual, que recebe 

Atendimento Educacional Especializado, segundo a proposta para este tipo de apoio, em 

fase inicial de organização, no Colégio Universitário - COLUN da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA)
44

. Buscamos, desta forma, contribuir com os estudos sobre os 

fundamentos teóricos e metodológicos voltados para a inclusão escolar, tomando como 

uma das referências a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva/2008, mas criando espaço para uma discussão mais ampla, 

compreendendo as contradições que se materializam na objetivação deste atendimento 

                                                                 
44

Destaque relevante para incursão de pesquisa no COLUN/UFMA se refere ao processo, já em 

andamento, de implantação e de construção de um AEE que consista em apoiar no acesso do público alvo 

da Educação Especial ao contexto da sala de aula regular. Uma demonstração de tal realidade pode ser 

evidenciada por meio da elaboração do Ato Normativo (Anexo 04) com vistas ao estabelecimento de 

critério para o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais, para o referido alunado do Ensino 

Fundamental. 
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que assume a proposta de apoio no acesso ao currículo de alunos com deficiência 

intelectual, nas salas de aulas denominadas, regulares.  

Para tanto, os estudos, se fundamentaram em autores da Escola de Vigotsky, 

sob a ênfase do postulado deste com relação ao papel do mestre na orientação e 

regulação do meio. Conforme este estudioso, a 

 

[...] base da ação educacional dos próprios alunos deve ser o pleno processo 

de respostas com todos os seus três momentos: a percepção do estímulo, a 

sua elaboração e a ação responsiva. A velha pedagogia intensificava 

exageradamente e deformava o primeiro momento da percepção e 

transformava o aluno em esponja, que cumpria a sua função com tanto mais 

acerto quanto absorvia os conhecimentos alheios. Entretanto, o conhecimento 

que não passou pela experiência pessoal não é conhecimento coisa nenhuma. 

A psicologia exige que os alunos aprendam não só a perceber mas também a 

reagir. Educar significa, antes de mais nada, estabelecer novas reações, 

elaborar novas formas de comportamento (VIGOTSKI, 2004, p.64-65). 

  

Podemos ver, portanto, como os conhecimentos do campo da abordagem 

histórico cultural podem se constituir em importantes fundamentos na mediação 

pedagógica e prover o Atendimento Educacional Especializado respondendo às 

demandas para a aprendizagem dos sujeitos com deficiência intelectual. No âmbito 

deste atendimento especializado, a sala de recursos, a sala de aula, a escola, ainda 

apresentam reflexos de práticas pedagógicas reducionistas cujos fundamentos teórico-

metodológicos não incluem, em suas interpretações, as características históricas e 

culturais dos indivíduos.  

No âmbito da educação sistematizada, o tratamento com aspectos do 

psiquismo humano, a mente, nos confronta a entender melhor as conexões 

multideterminadas na constituição do indivíduo e de seu desenvolvimento. Contudo, é 

importante destacar que as atividades docentes no ensino especializado e também no 

ensino regular são, ainda excessivamente, caracterizadas por relações pedagógicas com 

escassez de mediações intencionais.  

Em relação ao AEE, as atividades realizadas na SRM e além dela, 

entendemos, devem ser orientadas pelos critérios da mediação que se revela 

potencialmente inclusiva para alunos com deficiência intelectual. Assim, na escola, a 

ação mediada com intencionalidade deve ser o fio condutor na avaliação, nos 

planejamentos, no estabelecimento de objetivos a serem alcançados. Isto tudo levando 

em consideração que a condição fundamental para aprendermos e nos humanizarmos é 

que sejamos identificados como sujeitos historicamente situados. Essa identificação, 
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segundo a abordagem histórico cultural, se constitui a base fundamental para qualquer 

posicionamento pedagógico na compreensão das estratégias utilizadas pelos alunos na 

apropriação do conhecimento. E a partir disso é que iremos:  

 

Reconhecer os processos cognitivos subjacentes à aprendizagem escolar [...] 

primeiro passo para uma efetiva adaptação pedagógica para crianças com 

necessidades educacionais especiais. Dessa forma, o professor saberá 

exatamente quais aspectos cognitivos estão impedindo um pleno 

processamento das informações, provendo as modificações suficientes que 

permitam uma aprendizagem significativa (MAIA, 2011, p.31). 

   

Contudo, práticas de ensino segundo a proposta de conhecimentos da 

abordagem histórico cultural não tem se generalizado nos diferentes espaços do 

contexto escolar público. Em raros momentos são observadas ações com o caráter da 

mediação de Vygotski. Portanto, defendemos o caráter basilar dos aprofundamentos de 

conhecimentos sobre o funcionamento psíquico superior, segundo essa abordagem, para 

fins específicos no Atendimento Educacional Especializado a alunos com deficiência 

intelectual. 

Segundo a abordagem histórico cultural quando não situamos o sujeito 

historicamente, perdemo-lo de vista. Contudo, há evidências em muitas práticas 

pedagógicas de que, 

 

O conceito de uma psicologia historicamente fundamentada é mal 

interpretado pela maioria dos pesquisadores que estudam o desenvolvimento 

da criança. Para eles, estudar alguma coisa historicamente significa por 

definição, estudar algum evento do passado. Por isso eles, sinceramente 

imaginaram existir uma barreira intransponível entre o estudo histórico e o 

estudo das formas comportamentais presentes. Estudar alguma coisa 

historicamente significa estudá-la no processo de mudança; esse é o requisito 

básico do método dialético. Numa pesquisa abranger o processo de 

desenvolvimento de uma determinada coisa, em todas as suas fases de 

mudança – [...] significa, fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua 

essência, [...]. Assim, o estudo histórico do comportamento não é um aspecto 

auxiliar do estudo teórico, mas sim sua verdadeira base (VIGOTSKI, 2003, 

p.48-49). 

 

Diante da orientação prevista pela Política de Educação Especial/2008 para 

oferta do AEE, no caso específico de alunos com deficiência intelectual, pesquisas 

anteriores (MELO, 2011) nos mostram com suas análises que, mesmo com as 

contribuições da proposta desta política, é necessário assumir um desafio, já secular, 

para a construção de escolas, “democráticas”, “para todos”, inclusiva. Vemos que uma 

importante frente de trabalho nessa construção, em edifício, se revela quando 
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constatamos, nas escolas, o predomínio de concepções e práticas que relativizam a 

humanidade dos alunos. Relativizam, pois, ao “negarem” o ensino segundo 

características singulares de aprendizagem de cada aluno, homogeneizando-os, ocorre 

que provavelmente, profissionais da escola estejam atribuindo um valor mais ou menos 

humano a algum (uns). Há urgência em criarmos um sentido coletivo e subjetivo para as 

práticas escolares inclusivas. Assim, justificamos o desafio de investir, quali e 

quantitativamente, em formações com esse caráter. 

Vemos no AEE, mediado colaborativamente - como já destacamos 

anteriormente - um recurso que pode contribuir nesta construção para o acesso de aluno 

com deficiência intelectual ao currículo da escola, mas não só para este.  Quando um 

processo pedagógico é desfocado do significado deste espaço de AEE (na SRM e além 

dela), e se perde em práticas mecanicistas, homogêneas e com objetivos contraditórios 

quanto ao nível de desenvolvimento dos alunos, é provável que também na realidade 

deste apoio a exclusão se manifeste, embora, de forma sutil. É o que se observa em 

pesquisas como as de Araruna (2013), Fogli (2010), Machado (2013), Melo (2008), 

Padilha, (2014), Rocha (2014), Sá (2014); Silva (2011), relacionadas ao AEE em 

escolas nos municípios deste país.  

A título de exemplo dessas práticas desfocadas quanto à intencionalidade, 

Araruna (2013, p.195), em sua pesquisa intitulada “Dos desafios às possibilidades: a 

prática pedagógica do professor do atendimento educacional especializado com o aluno 

que apresenta deficiência intelectual” fez o seguinte comentário a respeito de uma 

atividade desenvolvida em SRM:  

 

[...] verificamos que o objetivo proposto não foi atingido, já que a professora 

pretendia estimular a organização lógica através do uso dos blocos lógicos e 

trabalhar cores, o que não ocorreu. Ao solicitar que a aluna pegasse tal forma 

e tal cor esta professora adotou estratégias que não favoreceram a 

compreensão da aluna sobre o que era solicitado. Analisamos também que 

não foi considerado por esta professora o nível conceitual da aluna, já que 

esta demonstra ainda não ser capaz de abstrair as propriedades do objeto, ou 

seja, observar as particularidades e características, através de conceitos que 

não tem dominância, no caso os conceitos de grande/pequeno e o 

conhecimento de cores. Ao fazer esta pergunta: “Vamos procurar outra 

forma igual?”. A professora parece não ter sido compreendida pela aluna, 

pois não tomou iniciativas e ficou olhando para ela como se não tivesse 

entendido a comanda. Consideramos que ao usar a palavra ‘forma’ a 

professora tenha utilizado um vocabulário que não faça parte do repertório da 

aluna, o que não favoreceu o envolvimento com a atividade.  
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Para Fogli (2010), a inclusão em educação deve ser vista como uma 

construção dialética em um cenário de contradições. Do nosso ponto de vista isto 

evidencia mais ainda, em importância, o potencial do AEE. Como se pode apreender 

desta pesquisadora quando se refere à forma de inclusão escolar de um aluno na rede de 

ensino FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro: 

 

[...] precisam ser repensadas, destacamos a forma com a qual a deficiência 

intelectual vem sendo tratada. Apesar de existir uma densa quantidade de 

estudos sobre esta temática, ainda se mostra como um desafio a ser superado, 

visto que grande parte destes alunos ainda enfrenta barreiras a aprendizagem 

e a participação. Resgatando a história da FAETEC, identificamos que as 

experiências de inserção na formação profissional do aluno com deficiência 

intelectual obtiveram baixo êxito (FOGLI, 2010, p.143). 

            

 O AEE foi concebido como estratégia política, no Brasil, para realizar 

apoio no processo de inclusão de alunos considerados como público alvo da Educação 

Especial, nas escolas públicas, mas não para ser o responsável pelo mesmo. Diante deste 

pensamento não podemos desconsiderar que o AEE, com sua intencionalidade política, 

não se materializa por si mesmo como está na letra da Política/2008. É mediante as 

contradições sociais que se acirram neste país, que é dado o tom e a cor de cada AEE, 

oferecido a cada aluno em sua escola. Portanto, não há neutralidade no espaço escolar 

que se quer incluir. As ações profissionais nesse processo estão repletas de barreiras e 

de possibilidades. Elas não são lineares, são de toda ordem
45

, e dialeticamente se 

articulam. Neste sentido, o AEE pode significar barreira quando omite das relações 

sociais as contradições que advém de concepções distanciadas da constituição humana e 

não as considera nas propostas pedagógicas “inclusivas”. Mas pode significar, também, 

possibilidades de humanização na medida em que seu “eixo de referência pedagógica é 

a aprendizagem em interação com o ambiente diverso e complexo, focalizada nas 

potencialidades dos indivíduos” (OLIVEIRA, 2011, p.32).    

             Nesse sentido é necessário, além de um projeto político que leve a cabo o 

desafio da inclusão, que haja uma práxis que articule os demais segmentos da Escola 

para que se efetive o AEE. Do contrário, continuaremos com as práticas isoladas que 

desvalorizam a natureza coletiva do trabalho educativo, reduzindo-o em sua magnitude 

na formação humana.  

                                                                 
45

 Tanto barreiras quanto possibilidades podem se manifestar de várias ordens: conceitual, política, 

formativa, social, histórica, biológica dentre outras. Mesmo assim, se barreira ou possibilidade, esse tom 

só pode se contextualizado historicamente. 
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Na escola o trabalho profissional realizado solitariamente reduz, 

significativamente, o potencial transformador desta instituição numa sociedade 

excludente como a nossa. É o que demonstra a pesquisa de Machado (2013) quando 

apresenta o relato de uma professora do AEE. Este reflete a dificuldade de uma 

professora de sala de aula regular em considerar o interesse (pode estar se referindo ao 

nível de desenvolvimento proximal) de um aluno com deficiência intelectual, de 

conhecer um conteúdo relacionado com o assunto da aula, ao afirmar: 

 

A necessidade de uma professora abordar um conteúdo escolar de forma mais 

aberta e procurando atender à curiosidade de todos os alunos inibiu a 

participação de um deles. Para a professora, não cabia no momento da aula 

explorar o assunto segundo o interesse do aluno, atender à sua curiosidade, 

mas cumprir o seu plano de aula (MACHADO, 2013, p. 111). 

                 

Esta mesma pesquisadora apresenta, também, o entendimento de professora 

do AEE a respeito da inclusão escolar. Assim, temos uma demonstração da função 

atribuída à escola quanto ao conhecimento trabalhado, revelando com isto, um 

reducionismo no ensino, incompatível com a perspectiva de inclusão, de aprendizagem 

humana: 

 

Os professores estão muito engessados. Se sentem obrigados a dar conta do 

conteúdo e não conseguem enxergar outra perspectiva. Dão uma prova e, se o 

aluno não responde, acham que cumpriram com a função deles. Teve uma 

situação em que a turma estava estudando o descobrimento do Brasil e um 

aluno com deficiência intelectual queria saber sobre as caravelas. A 

professora de sala me disse: Veja como pode? Ele quer saber sobre as 

caravelas. Eu respondi: E aí, o que você fez? Ela respondeu que não era o 

assunto do momento. Eu disse: Sim, mas estão estudando o descobrimento do 

Brasil. Ela respondeu que sim, mas não as caravelas (MACHADO, 2013, p. 

111). 

 

Quiséramos que os avanços no AEE, em outras pesquisas, pudessem 

contradizer essa realidade predominante. Contudo, é preciso destacar que não 

desconhecemos o potencial de transformação que agrega o AEE previsto pela 

PNEEPEI/2008. O nosso posicionamento parte do pressuposto de que da concepção 

deste apoio à inclusão escolar, segundo esta política, sua consecução nas escolas deve 

ser significada com base em propostas teórico-metodológicas, construídas, a partir das 

relações instituídas em cada escola. Para nós, a mediação conceito da abordagem 

histórico cultural, apresenta as características compatíveis com a natureza do 

conhecimento humano. No contexto escolar a práxis deste conceito favorece na 
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organização, coletivo-colaborativa, das condições segundo as quais esse 

“conhecimento” se implica na constituição do humano, de sua existência, bem como na 

resistência às práticas de descaracterização desse humano pelo outro social. Assim, na 

organização de uma escola inclusiva não há espaço para ingenuidades. Há urgência para 

uma práxis com uma base crítica, que permite apreender,  

 

[...] o caráter dicotômico de inclusão/exclusão. Se não se compreende o 

contexto em que e como ocorreu o rompimento dos laços sociais de 

determinado indivíduo, dificilmente ações pontuais e paliativas darão conta 

de reinscrevê-lo em sua trajetória social. Dessa forma, se o sistema gera a 

chamada exclusão, não adianta tentar incluir o indivíduo nele e, então, o que 

tem que ser alterado e transformado é o sistema, e não, os métodos de se 

tentar reinserir os sujeitos nele (PEREZ, 2008, p.150). 

 

Na perspectiva de reforçar o caráter qualitativo a ser ampliado no AEE,  sob 

ênfase da educação inclusiva, evidenciamos também das investigações algumas 

contradições que se opõem ao desenvolvimento do psiquismo de alunos com deficiência 

intelectual nas escolas. Tais pesquisas nos levam a problematizar tanto, o trabalho de 

cada um e de todos, quanto os discursos (conteúdos) que, de forma unívoca, expressam 

fundamentos teórico-metodológicos predominantes, nas relações da escola, com o 

aluno. Nesta, trabalho e os discursos hegemônicos revelam concepções mecanicistas de 

ensino, refletindo a necessidade de aprofundamentos de conhecimentos para mediações, 

conforme a abordagem histórico-cultural, a partir das demandas do sujeito para o 

atendimento educacional especializado.  

No sentido de alinhar a mediação como práxis necessária no AEE, a 

observação empreendida por Melo (2011, p.231), da dinâmica de uma SRM, se coloca 

como reforço dessa ideia, quando afirmou o seguinte: 

 

Assim, o que fazer, por que motivo fazer na sala de recursos com alunos (as) 

que apresentam deficiência intelectual não pode prescindir de conhecimentos 

que envolvam a compreensão do como o sujeito processou o pensamento, ou, 

em outras palavras, qual foi o curso de seu funcionamento psíquico. Tem-se 

na abrangência dessa afirmação, exemplos práticos da própria sala observada 

onde a professora se questionou por diversas vezes: - porque ela não 

consegue fazer? Como eu posso motivar a Susi? Eu não sei... 

 

Com o intuito de contribuir para o ajustamento do AEE ao seu objetivo 

devemos considerar que este em qualquer espaço, na perspectiva da inclusão escolar, 

deve se constituir em uma rede de mediações cuja produção de saberes e práticas 

sejam tão dinâmicas quanto o comportamento psíquico do ser humano. Sob esse 
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entendimento a pedagogia desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncionais e na sala 

regular, com aluno que apresenta deficiência intelectual, deve ser balizada por sua 

característica investigativa e interventiva. Tal pedagogia defende a dimensão social e 

histórica do desenvolvimento humano, postula sobre a plasticidade do cérebro no 

tocante ao funcionamento psíquico superior e se articula de forma unívoca com o 

processo de formação dos professores. Portanto, estamos apresentando como condição 

necessária nessa formação a apreensão do conceito de mediação pedagógica conforme  

a abordagem histórico cultural assim conferida:  

 

A mediação pedagógica a que se refere Vigotski, é o professor ter, no 

contexto escolar, o papel explícito de interferir e provocar avanços nos 

conhecimentos dos alunos que não ocorreriam espontaneamente. Ele tem a 

possibilidade de criar zonas de desenvolvimento proximal no ensino e, com 

isso, de estimular uma série de processos internos, bem como trabalhar com 

funções e processos ainda não desenvolvidos pelos alunos (COTONHOTO, 

2014, p.152). 

 

No âmbito escolar, onde se situam os principais agentes de ensino e 

aprendizagem sistematizada, - o profissional da educação e o aluno -, ainda são 

predominantes as práticas inatistas e mecânicas reduzidas em seu caráter científico. 

Tais práticas centralizam o ato de aprender no sujeito, neste caso, com deficiência 

intelectual, desvinculando-o do ato pedagógico, e desta forma, desconsiderando a 

importância da mediação para a aprendizagem. Esta postura pode se constituir como 

agravante para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores no atendimento 

educacional especializado, aos alunos em referência, no contexto de sala de aula 

regular e da SRM, na relação entre estes para o desenvolvimento do conhecimento 

curricular.  

Contraditoriamente, a escola pública, muitas vezes, mesmo sob o discurso 

da educação inclusiva vem mantendo concepções predeterministas por meio de 

práticas pedagógicas excludentes. Não são raros os contextos escolares que ao fazerem 

uso do discurso da igualdade de oportunidades, das flexibilizações curriculares e 

outras propostas de educação “sob uma perspectiva inclusiva”, têm reforçado, mais 

ainda, a exclusão de muitos sujeitos, cujas especificidades para aprendizagem 

demandam de uma pedagogia que distingue os sujeitos entre si pelo seu caráter de 

definição humana, multideterminado.  

Constatamos, assim, que as práticas pedagógicas, em sua grande maioria, 

refletem a ausência do caráter investigativo indispensável e inerente ao 



64 

comportamento dos mediadores, na escola, no AEE. É preciso, pois, acirrar o 

movimento político e formativo que valorize a escola como espaço investigativo e, no 

contexto desta, dialogar com fundamentos teóricos que, efetivamente, subsidiem os 

profissionais com conhecimentos que impliquem em possibilidades pedagógicas 

realmente inclusivas para alunos com deficiência intelectual. (ARARUNA, 2013; 

FOGLI, 2010; MACHADO 2013; MELO 2008; PADILHA, 2014; ROCHA, 2014; 

SÁ, 2014; SILVA, 2011). 

Na correlação de forças diante de tantas barreiras existentes nas 

diferenciadas realidades escolares as de cunho teórico-metodológico têm significado 

impedimento de grande dimensão para o acesso do aluno com deficiência intelectual 

ao currículo regular. Evidenciá-las, e analisá-las, se coloca como uma necessidade 

premente na superação de uma realidade: a da educação escolar que descaracteriza as 

diferenças socioculturais e, desta forma, nega aos sujeitos a sua própria natureza, de 

seres cognitivos. Ao deixar de se constituir o objeto principal do ensino, o sujeito é 

extraído de sua história, humanidade, perdendo, desta forma, seu lugar de primazia na 

escola. 

A fundamentação teórica e metodológica inerente às atividades 

desenvolvidas no AEE em salas de recursos e espaços afins com este apoio à inclusão 

pode estabelecer convergências entre o que propõe a PNEEPEEI/2008 e nossa proposta 

mediada sob a perspectiva histórico cultural. Com respeito a este atendimento voltado 

para um aluno com deficiência intelectual, no COLUN/UFMA a PNEEPEI/2008, 

Gomes et.al. (2010, p.09, grifos nossos) afirma que: 

 

O aluno com deficiência intelectual, como sujeito social, se beneficia das 

inúmeras mediações que caracterizam as relações sociais e interpessoais 

estabelecidas no espaço escolar, as quais são marcadas também pelos 

conflitos e contradições da vida em sociedade. 

 

Diante deste texto que expressa o AEE concebido pela Política em âmbito 

nacional destacamos que as convergências teórico-metodológicas, às quais nos 

referimos, só podem se objetivar neste atendimento, nas escolas públicas deste país, se o 

“benefício das inúmeras mediações” aos alunos com deficiência intelectual, estiver 

fundamentado numa práxis que os situe historicamente. Esta práxis deve ser 

estabelecida a partir das relações sociais e interpessoais, no espaço escolar, com alunos 

na condição de deficiência intelectual. Tais relações devem ser estabelecidas, ainda, sob 
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uma perspectiva mais ampla e dialética da realidade estrutural da sociedade com a 

realidade escolar. Levando, assim, em consideração para uma proposta de AEE os 

conflitos e contradições bem como as possibilidades de superação destes a partir de 

conhecimentos como os da abordagem histórico cultural.  

Tal compreensão pode ser depreendida também do estudo de Melo (2008), 

voltado para o atendimento educacional de aluno com paralisia cerebral, em escola 

privada, na cidade de Natal/RN. Segundo o estudo, a escola era uma das pioneiras na 

inclusão de alunos com deficiência em salas regulares. Conforme análise deste 

pesquisador, 

 

[...] os professores assumem uma falta de conhecimento científico sobre a 

paralisia cerebral. Suas opiniões demonstram que existem raízes no senso 

comum quando relacionam a paralisia cerebral à doença no cérebro, que 

resulta em seu não funcionamento, que faz com que as funções desse órgão 

não atinjam a sua plenitude (MELO, 2008, p.113). 

 

Outros estudos, como os de Albuquerque e Albuquerque (2015), França 

(2015), Garcia, (2013), Anjos, Andrade e Pereira, (2009) também nos convidam a um 

esforço, colaborativo, de pensar alternativas metodológicas para o AEE a alunos com 

deficiência intelectual, cujo desafio - para incluí-los - se coloca de variadas formas, 

diante de profissionais, de pesquisadores, das redes de ensino, das Políticas de 

Educação, da sociedade. Mais especificamente, no que tange a alunos com deficiência 

intelectual entendemos que a abordagem histórico cultural pode contribuir, 

essencialmente, na realização de um AEE onde os profissionais possam elaborar formas 

de superação das práticas que negam as características de desenvolvimento inerente aos 

seres humanos de um modo geral. Com respeito a tais práticas que tendem a 

homogeneização dos alunos e desconhecem os diferentes níveis de desenvolvimento em 

que estes se encontram deixando-os geralmente à margem do processo de ensino 

Carneiro (2015, p.13) assim expressa:  

 

Se observarmos com atenção as práticas sociais, mais especificamente, as 

práticas escolares, percebemos a valorização do desenvolvimento já 

efetivado, desconsiderando as funções que estão em processo de maturação. 

O produto é mais valorizado que o processo, o aluno é avaliado pelas 

respostas que dá individualmente. Esta perspectiva de avaliação considera 

apenas o nível de desenvolvimento efetivo, ou seja, aquelas funções que já 

estão desenvolvidas na criança e que permitem que ela resolva determinados 

problemas de forma independente. E não considera que as interações 

promovem processos de aprendizagem, impulsionando o desenvolvimento. 
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Para efeito deste estudo, a situação da falta de conhecimentos para fins 

pedagógicos evidenciadas nessas pesquisas, se tangencia a questão que nos moveu na 

realização do mesmo: a mediação como estratégia necessária no AEE a aluno com 

deficiência intelectual.  Na escola investigada, a carência de mediações intencionais, por 

parte dos profissionais da escola, fragilizou seu importante papel em lidar com o 

desenvolvimento de funções psíquicas superiores dos alunos. Isto ocorria, 

principalmente em relação a aqueles, com deficiência intelectual, cujo acesso curricular 

está significativamente condicionado às estratégias metodológicas que envolvem meios 

alternativos de trabalhar com o mesmo currículo desenvolvido com os demais alunos da 

sala regular.  

Neste contexto advogamos que a mediação pedagógica se objetiva por meio 

de tomadas de decisões relacionadas ao planejamento/AEE (sala regular, sala de 

recursos multifuncional), à organização do espaço e intervenções metodológicas 

relacionadas aos componentes curriculares e às suas modalidades constituintes. Desta 

forma, afirmamos que qualquer currículo não estando em função do aluno, com ou sem 

deficiência intelectual, tenderá a se inviabilizar quanto ao propósito de desenvolvimento 

do sujeito no que se refere ao plano ontogenético na objetivação de sua humanização. 

No cerne da Política Nacional de Educação Especial/2008, para a realidade 

em destaque, o AEE 
46

 vem sendo apresentado como espaço privilegiado na promoção 

de acesso ao currículo regular para alunos com deficiência intelectual.  

Nossa intenção ao empreender este estudo foi a de identificar as 

contradições que inviabilizavam a inclusão do aluno com deficiência intelectual e por 

meio delas refletir a respeito do potencial que a escola tem para contribuir com o 

desenvolvimento do psiquismo não só daquele aluno com deficiência intelectual mas de 

todos os alunos.  

Entendemos que numa escola que prioriza os sujeitos da aprendizagem, 

historicamente situados, a mediação pedagógica, pode se efetivar como estratégia 

metodológica para elevá-la ao status dela demandado para a educação inclusiva.  

Sendo assim, consideramos relevante que sejam apontadas evidências de 

práticas mecanicistas, homogêneas, no AEE, seja na SRM, seja na sala de ensino 

regular sinalizando, desta forma, com as contradições que em detrimento de um apoio 

caracterizado pela unidade de ação pela inclusão escolar, se objetivavam em muitas 

situações desse contexto que mostra o distanciamento existente entre o AEE e as ações 
                                                                 
46

 Contraditoriamente, percebemos uma ênfase no trabalho que se realiza na SRM. 



67 

da escola. Conforme Moscardini (2011), essa configuração impossibilita a estruturação 

de propostas de trabalho que possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno.  

Com respeito a isto, este pesquisador afirma que o AEE em SRM em 

relação ao ensino regular, está pautado pela oferta de atividades fragmentadas e 

extremamente simples, haja vista a inexistência de iniciativas que procurem promover a 

adaptação curricular dos alunos alvo da Educação Especial tendo as suas singularidades 

respeitadas. Contudo, este pesquisador avança com as críticas que são tecidas, 

apresentando perspectivas de saída de um imobilismo pedagógico, reconhecendo que, 

 

As críticas e apontamentos levantados [...] não desmerecem o real avanço 

experimentado pelas iniciativas de atendimento às pessoas com deficiência 

que adquirem destaque a partir da década de 1990. Deve-se ter claro o fato de 

que qualquer processo revolucionário, como demonstra ser o movimento 

inclusivo, é marcado por avanços e retrocessos constantes e que os momentos 

de atraso devem ser aceitos como oportunidades reais de aprendizagem que 

impulsionam uma nova evolução. Nessa dinâmica o questionamento deve ser 

constante em busca de caminhos diferenciados que permitam, a esse 

processo, caminhar, cabendo aos estudiosos do campo da educação um 

relevante papel nessa realidade no sentido de alimentar constantemente o 

debate, não se apequenando mediante as dificuldades e não se dobrando a 

interesses pessoais (MOSCARDINI, 2011, p.154). 

            

Com isso pretendemos dar ênfase à necessidade de estudos sobre a temática, 

que envolve aprofundamentos metodológicos para o desenvolvimento dos sujeitos com 

deficiência intelectual,  

 

[...] deixando claro o papel secundário que o ensino de conteúdos científicos 

assume no processo de inclusão escolar ao qual as crianças com deficiência 

intelectual são submetidas, enaltecendo que as atividades propostas a esses 

sujeitos não se mostram capazes de garantir o desenvolvimento cognitivo 

desses alunos e apontando o distanciamento existente entre os princípios 

contidos nos documentos oficiais que devem orientar a implantação dessa 

dinâmica e a forma como ela se estrutura, de fato, no ambiente escolar 

(MOSCARDINI, 2011, p.151). 

 

Pressupomos que o trabalho pedagógico com vistas à aprendizagem dos 

alunos, para se efetivar, deve seguir parâmetros de intencionalidade. Isto porque, entre 

as propostas para a inclusão escolar e sua efetivação são muitas as variantes sociais e, 

portanto, distintas as possibilidades. No caso do AEE, as pesquisas que contribuíram 

com nossas reflexões, corroboraram com nossa compreensão de que este apoio a 

inclusão pode representar esforço estéril, principalmente, quando as ações transitam no 

âmbito da escola sem que expressem uma construção pedagógica consciente 
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envolvendo toda a escola. É o que sugere o artigo de Oliveira e Ruiz (2014), com o 

levantamento de pesquisas registradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 2002 até 2013.  Segundo estes 

pesquisadores a produção científica encontrada, na área da deficiência intelectual, nesse 

período, foi de 30 dissertações e 14 teses que se dedicaram exclusivamente ao processo 

de ensino e aprendizagem e às práticas pedagógicas envolvidas, atingindo um total de 

45 investigações desenvolvidas, aproximadamente, ao longo dos últimos 12 anos. A 

partir do levantamento, uma análise sobre a situação que abrange a inclusão escolar 

desses alunos, apresenta a seguinte conclusão: 

[...] o grande desafio do processo e das políticas de inclusão é a compreensão 

dos processos de ensino e aprendizagem e das práticas pedagógicas 

envolvidas. Em linhas gerais, os dados das poucas pesquisas acerca dessa 

temática indicam que as ações pedagógicas e as atividades acadêmicas que 

ocorrem em classes regulares não sofrem qualquer transformação ou 

adaptação, evidenciando-se também a precariedade dos processos de ensino, 

e o desconhecimento no que se refere às especificidades educacionais da 

aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos (OLIVEIRA; RUIZ, 2014, 

p.04-05). 

 

O AEE para o aluno com deficiência intelectual
47

 deve se fundamentar em 

pressupostos teóricos válidos para a humanização do sujeito histórico. A partir disso, 

deve desencadear uma unidade colaborativa, entre os profissionais, na construção deste 

apoio à inclusão. O que é diferente de consenso. Nessas condições, os sujeitos das 

                                                                 

47
 A título de reforço ao intento de apresentar por meio da mediação, alternativas metodológicas que 

ampliem as condições de desenvolvimento de aluno com deficiência intelectual no atendimento 

educacional especializado,  merecem destaque algumas pesquisas pela convergência que podem 

estabelecer com a temática da investigação do trabalho em pleito. Optamos, neste espaço, pela descrição 

do título, do autor, e do link onde poderão ser acessados os trabalhos na íntegra, como forma de 

socialização para possíveis e posteriores referências, inferências conforme necessidade desta ou de outras 

pesquisas: Título: AEE: que “atendimento” é este? as configurações do atendimento educacional 

especializado na perspectiva da rede municipal de ensino de Gravataí/RS (2012) - Dissertação de 

Mestrado de Aline de Castro Delevati. Acesso em <http://hdl.handle.net/10183/61775>; Título: Processos 

de identificação e diagnóstico : os alunos com deficiência mental no contexto do atendimento educacional 

especializado (2011) - Tese de Doutorado de Fabiane Romano de Souza Bridi. Acesso em 

<http://hdl.handle.net/10183/36337>; Título: A produção da autonomia no espaço escolar: pensando a 

escola inclusiva (2013) - Tese de Doutorado de Roberta Rossarolla Forgiarini. Acesso em 

<http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4647>; Título: Atendimento educacional 

especializado complementar e a deficiência intelectual: considerações sobre a efetivação do direito à 

educação. (2010). Dissertação de Mestrado de Marília Costa Dias - Disponível em 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-20042010-161739/pt-br.php>; Título: Ação 

pedagógica e educação especial: a sala de recursos como prioridade na oferta de serviços especializados. 

Artigo de Claudio Roberto Baptista publicado na Rev. bras. educ. 

spec. vol.17 no.spe1 Marília May/Aug. 2011. Acesso em <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

65382011000400006>.   
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práticas escolares vão se identificando com o trabalho coletivo, sem reificá-lo. Caso 

contrário, sempre estarão predominando as práticas alicerçadas em, 

 

[...] pré-conceitos sobre a aprendizagem de alunos (as) com deficiência 

intelectual entre professores, coordenadores, gestores e demais sujeitos que 

integram a escola. [...] buscando mecanismos de desvio daqueles que não se 

enquadram em suas práticas. E de que práticas se está falando? 

Homogeneizar o que é eminentemente diverso, instituir norma naquilo que 

não pode ser submetido à norma, em detrimento das próprias características 

humanas, desresponsabilizar-se de sua principal responsabilidade, que é 

prover o contexto escolar dos meios e das condições para a aprendizagem, de 

forma que supere os níveis de superficialidade em que se encontram estes 

meios (MELO, 2011, p.229). 

 

E, ainda, conforme as reflexões da citada autora (2011) enfatizamos o 

caráter antipedagógico na correspondência às características da aluna, com deficiência 

intelectual. Tanto as proposições pedagógicas quanto a organização metodológica, 

evidenciada por uma professora de SRM, demonstraram fragilidade de conhecimentos 

sobre a mediação enquanto conceito, enquanto recurso para a aprendizagem, da 

aprendizagem e na aprendizagem. Durante a realização de atividade de identificação dos 

pares de letras,  

 

[...] percebeu-se que, em função da excessiva quantidade dessas letras sobre a 

mesa (figura 6), diminuía-se o nível de atenção, concentração, interesse do 

(a) aluno (a). Isto porque, nessas condições, a atividade atingiu um nível de 

complexidade incompatível com as possibilidades de realização dos (as) 

alunos (as), consideradas suas características para a aprendizagem. Num 

descuido em função do envolvimento com o contexto observado (parece que 

foi o único), sob tentativa da pretensa neutralidade científica, sugeriu-se que 

fosse deixado em cima da mesa somente as letras correspondentes às das 

fichas. A professora, repetindo as perguntas similares às da mediação 

anterior, verificou que as crianças começavam a dar respostas satisfatórias. 

Expressou por isso uma admiração como se não esperasse que isto (a 

aprendizagem) acontecesse. Permaneceram nesta atividade das 8 h às 9h30 

min (MELO, 2011, p.221). 

 

Na pesquisa de Melo (2011) a atividade realizada em uma SRM da Rede 

Municipal de Educação de São Luís/MA, com respeito às perspectivas pedagógicas de 

trabalho, evidenciou: a predominância de procedimentos com caráter mecanicista, 

concepções inatistas de aprendizagem. Tudo isso agravado pela ausência de uso de 

conhecimentos do campo da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, 

sobretudo na perspectiva de Vygotski, que potencializa as intervenções pedagógicas 

para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores de sujeitos com deficiência 

intelectual. 
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Numa interpretação bem esclarecedora do pensamento de Vygotski (1996, 

1998, 2001), quanto à importância de conhecimentos que contribuam com a 

compreensão do psiquismo humano: 

 

[...] o projeto principal do autor constitui-se no estudo dos processos de 

transformação do desenvolvimento humano em suas dimensões filogenética, 

histórico-cultural e ontogenética, buscando chegar até à dimensão 

microgenética - formação e manifestação de determinado processo 

psicológico. Prioriza as funções psicológicas superiores - controle consciente 

do comportamento / atenção / pensamento abstrato / capacidade de 

planejamento - as mudanças qualitativas do comportamento, a educação em 

geral e escolar e o seu papel no desenvolvimento. A finalidade de seu 

trabalho é redefinir o método de compreensão do fenômeno humano, para 

descobrir o meio pelo qual a natureza social torna-se a natureza psicológica 

dos indivíduos (MENDONÇA; MILLER, 2010, p.67). 

 

Até aqui, a pesquisa empreendida permitiu ampliar conhecimentos 

fundamentais sobre a necessidade da mediação como recurso fundamental no AEE a um 

aluno com deficiência intelectual. Por outro lado, o aspecto colaborativo da pesquisa 

evidenciou a mediação, que ao se caracterizar como ação intencional, provê o referido 

apoio a inclusão com avaliação, planejamento e organização de estratégias 

metodológicas compatíveis com as características de aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual.  

Entendemos que este estudo pode contribuir com a pedagogia, ampliando o 

conceito de mediação a serviço do AEE com o público referido, subordinando-o aos 

propósitos da educação inclusiva. Isto porque na perspectiva aqui defendida, é 

improvável o reforço aos discursos que pintam a exclusão com as tintas da inclusão, 

visto que o sentido de inclusão escolar, apontado neste trabalho, se mostrou 

indispensável na organização do AEE no COLUN/UFMA. Tal inclusão em processo, 

com o uso da lente teórica vigotskyana, mediou na identificação de obstáculos ou 

“pontes” para a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, fomentou a 

elaboração de um Plano de AEE. Este, a ser considerado na organização de estratégias e 

na utilização de recursos para o desenvolvimento escolar de “Sol”. 

Com respeito à relação sala de recursos e acesso ao currículo, para efeito de 

inclusão escolar humanizada, temos como referência de grande importância a 

configuração do currículo no curso da educação básica. Este segue uma linha de 

ascendência de um nível de menor para maior complexidade, no tocante aos 

conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo educacional. Aí está o foco para 
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análise sobre a pertinência das flexibilizações do currículo
48

. Estas, pedagogicamente, 

podem e devem ser realizadas, sempre em função das características do aluno na relação 

com o conhecimento. O currículo escolar, no COLUN/UFMA, em processo, reforça 

esse entendimento, na medida em que a cada ano, o conteúdo trabalhado pelas áreas de 

conhecimento, é o mesmo que tende a se complexificar. O que pode reforçar ainda, que 

a prioridade deve ser dada ao sujeito em relação ao conhecimento.  Este último, é 

condição fundante para o desenvolvimento, é prerrogativa humana e humanizante.   

Vygotski (2000, p.325) quando fala a respeito do desenvolvimento dos 

conceitos científicos na idade escolar demarca a importância das mediações a se 

realizarem neste espaço. E isso permite trazer maior ênfase para a formação dos 

profissionais, em função do AEE.  Segundo as bases da psicologia histórico cultural, 

 

[...] existe um processo de aprendizagem; ele tem sua estrutura interior, a sua 

sequência, a sua lógica de desencadeamento; e no interior, na cabeça de cada 

aluno que estuda, existe uma rede subterrânea de processos que são 

desencadeados e se movimentam no curso da aprendizagem escolar e 

possuem a sua lógica de desenvolvimento. Uma das tarefas fundamentais da 

psicologia da aprendizagem escolar é descobrir esta lógica interna, esse 

código interior de processos de desenvolvimento desencadeados por esse ou 

aquele processo de aprendizagem. 

 

Na consecução deste estudo investimos na unidade entre os instrumentos 

para o levantamento de dados e os espaços envolvidos para isso. Deste posicionamento 

derivou o espaço formativo nos “Círculos Reflexivos”, com os sujeitos da pesquisa. 

Nestes, com o aprofundamento, do conceito de mediação, ao mesmo tempo, fomos 

identificando-o como recurso balizador das práticas e dos saberes necessários no AEE à 

“Sol”. Em uma expressão, mediávamo-nos na apreensão do tipo de inclusão escolar 

para o aluno com deficiência intelectual. Este conceito de mediação aprofundado nos 

“Círculos reflexivos” diz respeito: 

 

A propriedade elementar característica da consciência humana escolhida por 

Vygotsky foi a da mediação. Segundo esta concepção, proposta pela 

primeira vez por Vygotsky no início da década de 20, tanto o 

comportamento dos animais como o do homem constroem-se sobre uma base 

reflexa. Porém o homem não está restrito a simples reflexos tipo estímulo-

resposta; ele consegue estabelecer conexões indiretas entre a estimulação que 

recebe e as respostas que emite através de vários elos de mediação. Quando o 

                                                                 
48

 São modificações no âmbito dos componentes curriculares com objetivo de tornar acessível a relação 

do aluno com deficiência intelectual ao conhecimento escolar. As flexibilizações curriculares devem 

decorrer da avaliação do nível de desenvolvimento proximal deste aluno e a complexidade do conteúdo, 

de forma que o aluno seja mediado, pelo profissional, para um nível de desenvolvimento em processo de 

amadurecimento identificado nele. 
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homem introduz uma modificação no ambiente através de seu próprio 

comportamento, essa mesma modificação vai influenciar seu comportamento 

futuro. O reflexo simples transforma-se num sistema reflexo no qual os 

instrumentos usados pelo homem para atuar no seu ambiente tornam-se sinais 

que ele então passa a usar para influenciar seu próprio comportamento. 

Vygotsky acreditava que esta formulação possibilitava tanto a conservação 

do princípio do reflexo material como base do comportamento quanto a 

análise das funções psicológicas humanas enquanto atos mentais mediados e 

complexos (LURIA, 1990, p.12-13, grifos nossos). 

 

Nosso entendimento quanto à importância do AEE seguindo paradigmas de 

mediação pedagógica encontra expressão em Fonseca (2007, p.116, grifos do autor), 

quando afirma que, 

 

O mediatizador, pela sua interação intencional e solidária, fornece ao 

mediatizado instrumentos psicológicos (não verbais e verbais, não simbólicos 

e simbólicos) que lhe permitem moldar com mais precisão e significado as 

suas experiências e vivências. Ao enfocar a mediatização no 

desenvolvimento de instrumentos cognitivos mais aperfeiçoados, o 

mediatizado, guiado pelo mediatizador, manipula o envolvimento de forma 

mais significativa, a atividade colaborativa daí resultante torna-se, por 

consequência, socialmente mais organizada, na medida em que a intervenção 

deste visa expandir a adaptabilidade naquele. A ação do mediatizador puxa o 

mediatizado para novos níveis de funcionamento cognitivo, excedendo as 

suas capacidades iniciais, modificando-as de forma prospectiva. 

 

Desta forma, realizamos esta pesquisa envolvendo um aluno com 

deficiência intelectual, professor da SRM, professores das áreas de conhecimentos 

disciplinares e outros profissionais envolvidos no processo de escolarização deste aluno, 

a fim de entender como o conceito de mediação, pode ampliar suas condições de 

inclusão na escola, por meio do AEE.  

No Capítulo 3, deste estudo, situamos os fundamentos teórico-

metodológicos, que nos guiaram, bem como as nossas opções procedimentais, na 

aproximação da realidade da inclusão escolar de “Sol”.  O percurso percorrido, 

evidenciado a seguir, foi para investigar como o processo de mediação de Vigotsky 

pode desencadear as condições necessárias para um AEE, ao aluno com deficiência 

intelectual, pautado em suas possibilidades de humanização.  
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3 CAMINHOS DA PESQUISA 

         

 

 Neste capítulo apresentamos os aspectos teórico-metodológicos que 

orientaram a pesquisa, bem como os procedimentos que foram utilizados em sua 

realização. 

 Com o objetivo de investigar como o processo de mediação de Vigotsky 

pode desencadear o aprimoramento do AEE a “Sol” 
49

, no COLUN/UFMA, para 

humanização do mesmo pela via do conhecimento sistematizado traçamos um caminho 

que nos permitiu compreender como vem ocorrendo este apoio à inclusão escolar nesta 

instituição. Para tanto, optamos por desenvolver uma pesquisa qualitativa do cunho 

colaborativo. 

Mesmo com o problema claramente definido e as hipóteses (explícitas, ou 

implícitas) satisfatoriamente delineadas as análises neste estudo segundo a abordagem 

histórico cultural exigiram grande dose de esforço da nossa parte. Isto porque não 

existem “fórmulas mágicas” na construção do conhecimento científico. Os passos 

apressados podem nos manter no nível aparente do fenômeno. Portanto, os dados foram 

interpretados: 

a) No contexto das observações daquilo que entendemos ser da abrangência do AEE - 

contexto escolar em sua articulação ou não com este apoio, incluindo o espaço da SRM 

- a partir das contradições existentes entre a proposta para este atendimento, via 

PNEEPEI/2008 e as condições objetivas de desenvolvimento escolar do aluno, “Sol”, 

com a qualidade, desejável para isto. Desta díade - AEE - atividades curriculares - 

derivou a validação de nossa tese.  

a) A partir das constatações da pesquisa fundamentadas na relação estabelecida 

entre as respostas dos momentos da entrevista com a professora da SRM, dos dados 

coletados nos momentos de observação em salas de aulas regulares e no atendimento 

pedagógico na SRM além de algumas falas extraídas de profissionais em outros 

espaços, de agência da escola, como o Conselho de Classe.    

b) Utilizando os dados do caso elaborado, desde o ingresso de “Sol” na escola, para 

facilitar a apreensão da realidade a ser investigada. O caso para estudo contemplando 

vários contextos, prestou à perspectiva de situar o aluno historicamente.  Estes, junto 

                                                                 
49

 Nome fictício dado a um aluno com Deficiência Intelectual (DI), matriculado no COLUN /UFMA, para 

preservar a sua identidade. 
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com os dados coletados nos momentos de escuta, de observação e na entrevista com a 

professora da SRM, foram confrontados nos encontros dos “Círculos Reflexivos” para 

aprofundamento do conceito de mediação. Nesse momento das reflexões, a partir das 

falas dos sujeitos, fomos construindo nossas análises com base nas contradições que 

apareceram do confronto: entre essas falas, - às vezes gravadas, às vezes filmadas ou 

registradas por escrito -, dos dados coletados nos momentos da escuta, da observação e 

do “Caso Sol”. Também tiramos proveito de outros aspectos, quando considerados 

como dados relevantes para as análises, como por exemplo, as reuniões de Conselho de 

Classe (Anexo 08) da sala de aula de “Sol” como já se referiu.  

c) Com apoio de registros áudio, áudio visuais e escritos, sendo que estes últimos 

se limitaram a aspectos das falas ou de situações que davam indício de relevância para 

as análises.  

d) Preservando as identidades no desenvolvimento do estudo atribuindo aos 

sujeitos da pesquisa, nomes fictícios de corpos celestes. Para as instituições
50

 que 

atenderam o aluno antes de seu ingresso no COLUN/UFMA, atribuímos, também, 

nomes fictícios com o objetivo de preservar-lhes a identidade. Produzindo um relatório 

final da investigação em formato de proposta de AEE para inserção escolar do aluno 

“Sol”.  

          O foco da investigação esteve voltado para a formação de profissionais do 

COLUN/UFMA, instituição sediada na cidade de São Luís/MA. O recorte da realidade 

contemplou práticas escolares envolvendo “Sol” em situações de Atendimento 

Educacional Especializado, na relação Sala de Recursos/sala de aula regular/escola 

como um todo, na aludida escola de aplicação. Para a inclusão escolar do aluno com 

deficiência intelectual defendemos a mediação como um conceito necessário na práxis 

do referido apoio. 

O caminho investigativo foi se desenvolvendo a partir de análise crítica e 

participativa acerca da realidade do AEE ao referido aluno, no COLUN/UFMA, que sob 

a perspectiva histórico cultural “[...] parte da necessidade de conhecer (através de 

percepções, reflexão e intuição) a realidade para transformá-la em processos contextuais 

e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, 

Fromm, Habermas etc.) ” (TRIVIÑOS, 1987, p.117). 
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 Das instituições escolares frequentadas por “Sol”, anteriormente ao COLUN/UFMA, não dispomos de 

termo de consentimento livre e esclarecido quanto a este estudo. 
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Consideramos as diferentes perspectivas de ensino existentes nas escolas. E 

a partir disso entendemos que, embora com orientação política e diretrizes comuns, são 

distintas as propostas metodológicas e as formas do AEE objetivadas no Brasil. Com 

isto, pensamos que uma proposta de formação dos profissionais neste atendimento deve 

contemplar a omnilateralidade dos envolvidos no processo escolar.  

 No âmbito da inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual 

evidenciamos as distintas propostas a que nos referimos que se articulam por meio das 

contradições que vão aparecendo no contexto do ensino curricular. Nesse contexto 

observamos que as práticas escolares podem se aproximar ou se afastar do aluno 

enquanto sujeito da aprendizagem. Quanto mais aproximadas das dimensões humanas, 

mais distanciadas dos imperativos pedagógicos homogeneizantes prescritos, pela escola, 

como necessários para o desenvolvimento curricular.  

Na realidade do AEE para inclusão curricular, em uma das escolas de 

aplicação desse país, vimos a pertinência desta investigação. Esta, seguindo uma 

perspectiva crítica de análise utilizou a abordagem histórico cultural e se orientou pela 

necessidade de sistematizar mediatamente uma proposta para o AEE a aluno com 

deficiência intelectual no COLUN/UFMA. Esta se configura parte de uma realidade de 

exclusão escolar que se objetiva nas relações com o PAEE na educação brasileira. Para 

a organização da proposta privilegiamos o aprofundamento do conceito de mediação na 

organização de espaços formativos de reflexão e deliberação a respeito do ensino e da 

aprendizagem de alunos nesta condição de ser. 

A formação omnilateral que articula as dimensões científica e pedagógica, 

não pode se opor aos sujeitos destinatários - os profissionais e o aluno. Privilegiou 

assim, a dimensão histórica e cultural onde se funda o pensamento reflexivo, criativo do 

indivíduo e do coletivo.  

No percurso investigativo em torno do AEE a “Sol”, o desvelamento das 

formas excludentes de conduzir o currículo se deu, articuladamente, quando observamos 

a dinâmica deste apoio a inclusão do aluno em relação à dinâmica da escola como um 

todo. Convém esclarecer que desvelamento, aqui, tem o sentido de revelar ou esclarecer, 

elucidar, explicitando a consciência do fato de que existe algo além “[...] Algo 

suscetível de ser definido como estrutura da coisa, essência da coisa” (KOSIK, 1976, 

p.17), verdade oculta da coisa, distinta daquilo que é visível, aparente.  

No percurso da pesquisa fomos constatando que um fenômeno e sua 

manifestação, numa dada realidade social, quer no plano prático quer no conceitual, 
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pode esconder ou dissimular a gênese de sua manifestação. Como afirma Kosik (1976), 

é preciso, compreender a sua essência, a qual não se manifesta diretamente, todavia 

permite ser descoberta graças à categoria da contradição, entendida como “[...] categoria 

interpretativa do real, mas também como sendo ela própria existente no movimento do 

real” (CURY, 1985, p.30) - presente, certamente, em discursos que precisam conciliar 

interesses historicamente antagônicos.  

É compreensível, portanto, que o real só pode ser pensado se guiado por um 

método que, na visão de Saviani (1987, p.24, grifos do autor), “é o de aproximação de 

uma consciência filosófica acerca do objeto a ser conhecido, a partir de uma reflexão 

que seja radical – o que significa buscar a raiz do problema –, rigorosa – na medida em 

que faz uso do método científico – e de conjunto – exigindo visão da totalidade na qual 

o fenômeno aparece”. Método, portanto, de apreensão da realidade pelo pensamento que 

a considere em sua totalidade, não a aparente – onde os processos particulares da 

estrutura social são tomados como autônomos, sem estabelecimento de relações entre si 

– mas a concreta – com suas relações, seus determinantes, e os determinantes que a 

constituem (KOSIK, 1976).   

Portanto, o método para nós foi guiado por uma concepção que nos embasa 

na apropriação da realidade. Daí decorreu nossas escolhas teóricas e metodológicas na 

elucidação do fenômeno que nos causou estranheza e que se nos incitou à investigação. 

Esta práxis se afinou bem com a compreensão de Frigotto (1999) quanto à antecedência 

da postura em relação ao método.  

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Realizamos uma pesquisa colaborativa onde, para facilitar a apreensão 

histórica e dimensões da realidade, se elaborou um caso que denominamos “Caso Sol”. 

Ao utilizarmos o caso - para efeito de sistematização e caracterização de aspectos 

relevantes da realidade investigada - como uma das ferramentas metodológicas, 

buscamos a sua compreensão a partir de aprofundamentos que o definem como uma 

técnica flexível. Por considerar a unidade social como um todo, permite um 

conhecimento mais global do contexto e, com isso, maior aproximação dos sujeitos da 

pesquisa.  Para nós, o caso pode estabelecer mediações no alcance dos objetivos de uma 

pesquisa, uma vez que o 
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[...] interesse do pesquisador ao selecionar uma determinada unidade é 

compreendê-la como uma unidade. Isso não impede, no entanto, que ele esteja 

atento ao seu contexto e às suas inter-relações como um todo orgânico, e à sua 

dinâmica como um processo, uma unidade em ação (ANDRÉ, 1995, p.31). 

 

Assim, o caso “Sol” que sistematizamos se configurou, fundamentalmente, 

como uma estratégia metodológica, utilizada para fins didáticos, como já se destacou, 

visando facilitar a apreensão da realidade de inclusão escolar do aluno com deficiência 

intelectual. A partir disso foi desencadeado processo investigativo e formativo. Estes, 

articulados entre si, buscavam realizar o levantamento dos dados com vistas a contribuir 

para a formação dos profissionais envolvidos nos Círculos Reflexivos. Isto porque a 

realidade em desvelamento, existente no caso “Sol”, se deu na medida em que houve 

coerência entre este, o objetivo e o método da pesquisa. Sendo assim, o caso permitiu 

um recorte da realidade, que é sempre complexa e dialética. Portanto, facilitou 

possibilidades de análise, síntese, permitindo o estudo e o debate em pequenos grupos e, 

consequentemente, a criação de proposta para o AEE a “Sol” (Apêndice B).  

Com respeito a isto é importante destacar que a proposta elaborada, de 

caráter colaborativo
51

, permitiu ao investigador e aos sujeitos envolvidos no estudo a 

elaboração de conhecimentos a partir da ação interventiva e também, formativa visto 

que, 

 

A pesquisa-ação desenvolvida como propósito de transformar as escolas em 

comunidades críticas de professores que problematizam, pensam e reformulam 

práticas, tendo em vista a emancipação profissional, parte de três condições 

básicas: o estudo é desencadeado a partir de determinada prática social 

susceptível de melhoria; é realizado levando-se em consideração a espiral de 

planejamento, ação, observação, reflexão, nova ação; é desenvolvido, 

preferencialmente de forma colaborativa (IBIAPINA, 2008, p.09). 

 

Onde existem pensamentos divergentes ou não, o debate em pequenos 

grupos - nos “Círculos Reflexivos” e em plenário – promove o aguçamento de ideias e 

de decisões contribuindo, desta forma, com experiências entre os profissionais, em nível 

de práxis. Nesse sentido, é importante destacar que em muitas situações temos 

                                                                 
51

 Compartilhamos do entendimento de IBIAPINA (2008) para quem a prática da pesquisa colaborativa 

envolve investigadores e professores, tanto em processos de produção de conhecimentos quanto de 

desenvolvimento interativo da própria pesquisa. Para esta autora, o trabalho colaborativo faz com que 

professores e pesquisadores produzam saberes, compartilhando estratégias, que promovem 

desenvolvimento profissional.  Configura-se como atividade de co-produção de conhecimentos e de 

formação em que pares colaboram entre si com o objetivo de resolver conjuntamente problemas que 

inviabilizam a educação. 
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observado o uso equivocado desta categoria de pensamento, “[...] apenas e 

fundamentalmente como resultado da substituição de uma palavra - prática - por outra - 

práxis” (RIBEIRO, 2001, p.06). Ainda conforme Ribeiro (2001, p.06-07), 

 

[...] nada é mais ilusório, nada é mais conservador, que uma concepção dessa 

natureza. Ela acaba por criar uma satisfação apenas com a alteração do 

discurso, enquanto a situação real permanece inalterada, ou melhor, vai sendo 

transformada nos limites impostos pelas velhas leis fundamentais que regem 

seu movimento, fazendo com que o tempo de vigência histórica destas 

mesmas leis e, consequentemente de seus efeitos, seja ampliado (já que não 

há realidade que se apresente em absoluto estado de repouso). 

 

Assim, este estudo sob a ênfase conceitual da mediação pedagógica, 

segundo a abordagem histórico cultural, utilizou – como destacamos – o caso 

denominado “Sol”, que configurou como importante instrumento do universo 

metodológico de nossa pesquisa no COLUN/UFMA. Este instrumento foi articulado aos 

procedimentos de escuta aos sujeitos da pesquisa, de observações nas SRM e nas salas 

de aula regular, de aprofundamento do conceito de mediação e elaboração de um plano 

de AEE no Círculo Reflexivo a partir
52

 das orientações legais e diretrizes da 

PNEE/2008. 

Por ter se tratado de uma pesquisa do tipo colaborativa, pautada na 

necessidade de aprofundamentos do conceito de mediação segundo Vigotsky, e de 

construção do AEE para um aluno com deficiência intelectual, no COLUN/UFMA, a 

análise dos dados coletados ocorreu segundo orientações para o desenvolvimento de 

uma pesquisa deste tipo. A pesquisa colaborativa, portanto, 

 

[...] envolve investigadores e professores tanto em processos de produção de 

conhecimentos quanto de desenvolvimento interativo da própria pesquisa, 

haja vista que o trabalho colaborativo faz com que professores e 

pesquisadores produzam saberes, compartilhando estratégias que promovam 

o desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, é atividade de co-

produção de conhecimentos e de formação em que os pares colaboram entre 

si com o objetivo de resolver conjuntamente problemas que afligem a 

educação (IBIAPINA, 2008, p.25). 

 

Para nós, a inversão de “Estudo de Caso” para “Caso Sol para estudo” diz 

respeito à autonomia do pesquisador em escolher os instrumentos e técnicas de pesquisa 

que atendam aos rigores de um trabalho científico, mas, que também garantam o 

alcance dos objetivos da pesquisa.  

                                                                 
52

 A partir, mas não limitadas à PNEEPEI/2008 e suas orientações. 
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O caso aqui elaborado levou em consideração os cuidados com 

generalizações das ideias uma vez que sua ênfase não está na amostragem estatística 

representativa das constatações ligadas ao fenômeno e, sim, em estudo mais específico e 

aprofundado de um problema. Um dos seus valores está em permitir que o pesquisador 

“se debruce” sobre o tema, para apreender as suas principais características. E que o 

leitor, ao entrar em contato com a versão do caso, feita pelo pesquisador, tenha a 

possibilidade de fazer outras leituras também (ANDRÉ, 1995). 

Entendemos, portanto, que estudos envolvendo casos se colocam no âmbito 

da educação enquanto estratégia para uma já especulada formação de educadores, que 

não só admitam a diversidade no ambiente escolar, mas também aprendam a lidar, 

pedagogicamente, com esta. Segundo Magalhães (2014, p.151), 

 

Quando remetemos os estudos ao contexto que lhes dá sustentação, ou seja, o 

âmbito das políticas de educação especial na perspectiva inclusiva, tais 

estudos põem a nu a precariedade da presença da população da educação 

especial na escola regular, marcada pelo acesso, mas não pela participação 

ativa e pela aprendizagem de conteúdos escolares.  

 

Essa precariedade apontada por Magalhães (2014) foi identificada na 

realidade da escolarização de “Sol”, com deficiência intelectual. A presença deste aluno 

na escola investigada põe em xeque seus saberes e práticas. Estes revelam contradições 

pedagógicas incompatíveis com a inclusão escolar de “Sol”. Estas contradições foram 

identificadas nas relações de ensino e aprendizagem, envolvendo profissionais da 

gestão, da coordenação, da docência, da escola-família, uma vez que a toda prática 

humana subjaz uma concepção de homem, de sociedade e de mundo. Estas se 

objetivaram, dialeticamente, na realidade do AEE a “Sol”. Alvo de nossas inquietações 

nesta pesquisa.  

 

3.2 OS SUJEITOS 

 

Neste estudo, além do aluno “Sol”, integrou a pesquisa uma professora que 

realiza o atendimento em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), a coordenadora do 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

(NAPNEE) e um integrante deste setor, a assistente social, representante da equipe 

técnico pedagógica da escola, e professores representando as áreas de conhecimento 

curricular no COLUN/UFMA. Neste último caso nos referimos ao professor de 

Matemática, ao de Estudos e Pesquisa, ao de História, ao de Inglês e ao de Música. 
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Convém esclarecer que pelas possibilidades de flexibilização que pode envolver uma 

pesquisa colaborativa, em alguns contextos da pesquisa, outros profissionais estiveram 

presentes. Destes momentos também tiramos proveito, uma vez que cada sujeito é 

também expressão do outro social. Assim, participaram ainda do processo outros 

profissionais da escola, como a professora de Língua Portuguesa, de Geografia e a 

bibliotecária. Conforme o quadro 01 que ora apresentamos, os sujeitos foram assim 

denominados no estudo com nomes de corpos celestes, com vistas a lhes preservar a 

identidade.  

 

Quadro 01 - Os sujeitos participantes da pesquisa - nomes fictícios e símbolos 

 

 

PARTICIPANTE NOME FICTÍCIO OU SÍMBOLO 

Aluno com deficiência intelectual “Sol” 

Professora da SEM “Estrela” 

Coordenadora do NAPNEE “Luz” 

Assistente Social “Vênus¨” 

Coordenadora da Equipe Técnico Pedagógica “Plutão” 

Professores das áreas curriculares Matemática - “Marte” 

Estudos e Pesquisa - “Terra” 

História - “Urano” 

Inglês - “Saturno” 

Música - “Meteoro” 

 

Professores e demais profissionais que 

participaram em outros momentos 

Geografia - “Satélite” 

Português - “Mercúrio” 

Bibliotecária - “Cometa” 

Professor que não identificou sua disciplina - 

“Netuno” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

“Sol”, já referido como sujeito na pesquisa, tem 14 anos, é egresso de duas 

escolas públicas, foi matriculado, em 2012, aos 11 anos, no 5º ano do COLUN/UFMA. 

Apresenta deficiência intelectual e em 2015 estava cursando o 7º ano. Desde seu 

ingresso na instituição vem sendo acompanhado pela equipe do NAPNEE, que 

disponibiliza AEE ao referido aluno. 
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No 5º ano do Ensino Fundamental, “Sol” apresentou histórico de reprovação 

em função de dificuldades nas tomadas de decisão para efeito de sua aprovação ou 

reprovação (promoção/retenção) no ano letivo cursado.  

Durante o período do levantamento dos dados para nosso estudo (2013 a 

2015), Sol recebeu atendimento em SRM, em dois dias da semana, no contraturno das 

aulas.  Antes mesmo desse nosso estudo, em 2012, mantivemos contato investigativo 

com o aluno. Também, por meio de pesquisa preliminar realizada, como parte 

metodológica de disciplina cursada em nível de doutorado na UFRN, alguns dados, 

sobre o seu processo escolar e de desenvolvimento foram coletados em 2013, quando 

estava com 12 anos de idade.   

A escolha deste sujeito sofreu influência de aspectos relacionados ao 

histórico de desenvolvimento do aluno no contexto escolar, de maneira geral, e, mais 

especificamente pela condição de exclusão curricular que vivencia na escola, mesmo 

com AEE em SRM.  

Quando mostramos a proposta de nosso estudo no COLUN/UFMA
53

 - 

solicitamos que as indicações de professores e demais participantes da pesquisa fossem 

escolhidos segundo critérios pensados junto com o grupo para o qual apresentamos 

nosso projeto. Assim, além da participação da professora da SRM e da coordenadora do 

NAPNEE, que foram critérios pré-estabelecidos, inicialmente, os outros sujeitos foram 

escolhidos tendo como critérios, ou de serem professores do aluno “Sol” no período da 

pesquisa ou de integrarem a equipe técnico pedagógica da escola. 

Neste estudo apresentamos a mediação histórico cultural como estratégia 

metodológica essencial na inclusão escolar do aluno “Sol”, diagnosticado com 

deficiência intelectual. A mediação se constitui, desta forma, recurso necessário, efetivo 

e inesgotável na objetivação de acesso ao conhecimento (práxis) e, portanto, ao 

currículo escolar do aluno pela via do Atendimento Educacional Especializado na 

referida escola.  

 

 

 

 

                                                                 
53

 Evidenciamos que esta apresentação envolveu um grupo de representantes da escola. Só a partir de 

critérios estabelecidos com esse grupo foi que, no encontro seguinte, identificamos os sujeitos que 

participariam da pesquisa. Para estes, apresentamos o projeto de pesquisa e também o percurso 

metodológico da vertente formativa da pesquisa. 
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3.3 CONTEXTOS DE PESQUISA 

 

A pesquisa em campo foi iniciada no segundo semestre de 2013, ocasião 

em que realizamos os contatos iniciais com a professora da SRM, com alguns 

professores que ministram as disciplinas da sala de aula regular e, também com 

representantes da equipe técnico pedagógica da escola. Do NAPNEE contamos com a 

participação de sua coordenadora e outros integrantes da equipe como o tradutor do 

Braille e um profissional da área de Surdez. 

No primeiro contato foi realizada uma conversa para explicar aos sujeitos o 

(s) objetivo (s) da investigação, o tipo e características da mesma, bem como as 

atividades que seriam desenvolvidas. Em seguida, perguntamos se todos ali estavam 

interessados em participar da pesquisa. Só depois disso foi que obtivemos, dos que 

evidenciaram interesse, as assinaturas dos termos de concordância para realizar os 

procedimentos do estudo. Estes contatos foram feitos coletivamente, na própria escola. 

Outro contato foi feito com a mãe, responsável pelo aluno. Como já 

referido, com esta já havíamos conversado, antes, pois nossas relações já vinham se 

estreitando desde 2012, ocasião em que conhecemos “Sol”. Então, este encontro foi 

somente para obter a sua assinatura de documento de autorização para realizar os 

procedimentos investigativos, bem como dos registros audiovisuais do aluno. Este 

contato também aconteceu na escola. 

 

3.4 O “CÍRCULO REFLEXIVO” 

 

Círculos Reflexivos consistem em estratégias metodológicas fundamentais 

em pesquisas colaborativas. No caso desse estudo, “O Círculo Reflexivo” se configurou 

como um “lugar” muito proveitoso no levantamento de dados. 

Conforme já referido, os “Círculos Reflexivos” abrangeram três momentos 

e oito encontros, conforme o esquema situado a seguir: 
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Quadro 02 – Plano de atividades do “Circulo Reflexivo” elaborado com os integrantes  

Primeiro momento Segundo Momento Terceiro momento 

1º encontro 

 

Atividade 

 

Explicitação da 

metodologia de trabalho 

para aprofundamento das 

temáticas. 

 

2º encontro 

 

Temática: 

O desenvolvimento 

psíquico superior segundo 

a abordagem histórico 

cultural - O “Caso Sol” 

como estratégia para o 

aprofundamento do 

conceito de mediação no 

COLUN/UFMA 

 

3º encontro 

Temática: 

O AEE para aluno com 

deficiência intelectual na 

escola 

 

4º encontro 

Temática: 

“Mediação segundo a 

abordagem histórico 

cultural” 

 

5º encontro 

Temática: 

“Mediação e Ensino 

colaborativo no AEE” 

 

6º e 7º Encontro  

Atividade: 

Elaboração do Plano de 

Atendimento Educacional 

Especializado 

 

8º encontro 

Atividade: 

 

Socialização com a escola 

do Plano de Atendimento 

Educacional  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Os Círculos Reflexivos durante o percurso investigativo, por ocasião dos 

encontros realizados, também se constituíram em espaços de formação diferenciados, 

uma vez que os recursos metodológicos neste tipo de pesquisa nos permitiram: 

Aprender em cooperação, com os outros [...] compreender melhor as nossas 

experiências e opiniões. Isso porque a inclusão não nos dá respostas prontas, 

nem nos habilita para atender a todas as dificuldades possíveis na sala de 

aula, mas possibilita ao professor e aos profissionais da educação uma 

formação que os leve a aceitar que eles devem olhar o aluno de uma outra 
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forma, tendo assim acesso às especificidades desse aluno, entendendo-o e 

buscando apoiá-lo quando necessário (RAMOS, 2012, p.125). 

 

 

Em nosso estudo os “Círculos Reflexivos” envolveram a professora da 

SRM, representante (s) da coordenação pedagógica e professores da sala de aula regular 

do aluno “Sol”.  

Os “Círculos” aconteceram em oito encontros
54

 com datas e organização 

metodológica, previamente, estabelecidas em cronograma (Apêndice A). A definição do 

número desses encontros se deu da seguinte forma: sete temas foram definidos a partir 

de categorias presentes no caso elaborado. Estas foram escolhidas mediante apreensão 

de contradições encontradas no “Caso Sol”. O tempo estabelecido para trabalho com 

cada tema foi em média de 4h. Este foi definido com os sujeitos, profissionais, 

participantes da pesquisa conforme sua agenda profissional, pessoal e, também, da 

escola. Os aprofundamentos foram desencadeados a partir de leituras prévias para 

discussão dos temas anteriormente definidos.  

As categorias para a definição dos temas trabalhados nos “Círculos 

Reflexivos” foram escolhidas tendo como suporte de análise a abordagem histórico 

cultural. Assim,  

 

A análise crítica - [...] que demonstra que as categorias[...] não são aquilo que 

aparentam nem aquilo que nos é impingido pela consciência acrítica, [...] - 

[...] deve [...], se quiser permanecer ao nível da ciência, que a sua aparência 

categorial é uma manifestação necessária da essência interna. [...] a 

pseudoconcreticidade é liquidada para ser demonstrada como forma 

fenomênica necessária [...]. Só a demonstração de que as categorias [...] são 

formas históricas da objetivação do homem, e que, como produtos da práxis 

histórica, só podem, ser superadas por uma atividade prática, indica [...] o 

ponto em que tem início a atividade revolucionária. [...]. A análise das 

categorias econômicas não é destituída de pressupostos: o seu pressuposto é a 

concepção da realidade como processo prático de produção e reprodução do 

homem social. Uma análise assim conduzida revela nas categorias [...] as 

formas fundamentais ou elementares da objetivação, e, por conseguinte, a 

existência objetiva do homem como ser social (KOSIK, 1976, p.189). 

 

No texto do caso, privilegiamos as características humanas para 

aprendizagem e as condições socioculturais de desenvolvimento de “Sol”. Eleitas essas 

categorias, para elaboração dos temas, estabelecemos relações considerando 

perspectivas de trabalho pedagógico, por meio do AEE, para o desenvolvimento de 

                                                                 
54

 Definimos oito encontros em função das agendas do COLUN/UFMA e dos profissionais.  Mesmo 

assim, algumas datas precisaram ser reagendadas em função da greve dos profissionais da educação 

ocorrida em 2015. Esclarecemos que no contexto do 1º Círculo Reflexivo, primeiro, ocorreu um encontro 

com os profissionais da escola como um todo. Neste encontro desenvolvemos o tema “A escola 

inclusiva”. Consideramos este momento como extensão do “Círculo Reflexivo”, como espaço formativo.  
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condições necessárias na inclusão escolar do referido aluno. Estas decisões foram 

tomadas considerando a mediação como estratégia fundamental no trabalho 

desenvolvido como apoio à inclusão de “Sol”. 

Nos encontros enquanto aprofundávamos o conceito de mediação íamos, 

coletivamente, trazendo as características deste conceito para a realidade de “Sol”, 

quanto à necessidade de acesso ao currículo escolar. As discussões foram convergindo 

para a realidade do AEE ao aluno, discorrendo sobre os aspectos frágeis do atendimento 

bem como a respeito dos aspectos positivos, com vistas a organizar no COLUN/UFMA 

um AEE com as características necessárias para a inclusão escolar de “Sol”.  Este 

movimento deu materialidade a um plano escrito - Plano de Atendimento Educacional 

Especializado (Apêndice B) cuja ênfase se voltou para o processo de aquisição da 

leitura e escrita pelo aluno com deficiência intelectual. Tal ênfase privilegiou elementos 

dos discursos dos sujeitos da pesquisa na relação com os contextos de aprendizagem 

escolar do aluno e formativa dos profissionais envolvidos no AEE ao aluno.  

                  O referido plano foi sendo gestado nos “Círculos Reflexivos” e foi 

concebido priorizando uma unidade entre as ações do contexto regular de ensino, do 

AEE, do COLUN/UFMA. Assim, o objetivo principal deste plano foi definido a partir 

de prioridades curriculares de “Sol” com o entendimento de que as carências de 

domínios cognitivos (aprendizagens das áreas do currículo), pelo aluno com deficiência 

intelectual foram atribuídas, fundamentalmente, pela acentuada inabilidade na leitura e 

escrita. Nos Círculos Reflexivos esses códigos linguísticos foram identificados como 

obstáculos transversais no ensino de conhecimentos escolares de um modo geral, por 

meio das disciplinas. Portanto, é pertinente considerar,  

[...] que a leitura e a escrita são uma aquisição fundamental para as 

aprendizagens posteriores, já que, na escola, a fase inicial do aprender a ler e 

escrever deve transformar-se rapidamente no ler e escrever para aprender. 

(CITOLER; SANZ, 1997, p. 112). 

 

                   Contudo, como bem expressa Smith (2003, p.198-199), “[...] a leitura nunca 

pode ser separada das finalidades dos leitores e de suas consequências sobre eles [...] a 

leitura também não pode ser separada da escrita e do pensamento, [...]. Mas sua 

relevância não pode ser ignorada”.  

                   Desta forma, quando priorizamos o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e de escrita, pelo aluno com deficiência intelectual, por meio do AEE, levamos 

em conta que, este, apesar das condições adversas no âmbito da escola, no âmbito 
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familiar e na relação entre estas as contradições sociais estruturais, responde 

satisfatoriamente a estímulos intencionais quando apropriados aos seus níveis de 

desenvolvimento proximal. Contudo, em seu caso, as práticas de ensino escolar eram 

marcadas principalmente por conceitos e formas impróprias para seu desenvolvimento 

segundo a abordagem histórico cultural.  

Os “Círculos” aconteceram a partir do segundo semestre do ano de 2014 a 

outubro de 2015, em sessões com duração de 4h cada. Alguns encontros foram 

reagendados por motivo estrutural, mas na medida do possível, foram replanejados. O 

motivo, ao qual nos referimos, foi a greve dos professores envolvendo a maior parte das 

universidades Federais do país. No COLUN/UFMA, ela paralisou as atividades de abril 

a outubro de 2015. 

Os “Círculos reflexivos”, como demonstrado no Quadro 02, se constituíram 

de três momentos que abrangeram 8
55

 encontros. Um primeiro encontro do 1º momento 

do “Círculo Reflexivo”, realizado no dia 09/02/2015, contemplou a apresentação dos 

objetivos deste espaço formativo, dos temas, bem como as formas de trabalho e o 

cronograma dos encontros. Tudo isto em caderno de apresentação da pesquisa 

(Apêndice C).  

No segundo encontro do 1º momento do “Círculo Reflexivo”, que foi 

desenvolvido no dia 02/03/2015, ocorreu a escuta dos integrantes do Círculo a respeito 

da situação pedagógica do aluno “Sol” no contexto escolar, de como se comportam em 

relação à sua função, a socialização do “Caso Sol”, os aprofundamentos das temáticas 

até o quinto encontro. 

No contexto da escuta – convém destacar – as falas participantes trouxeram 

aspectos de sua compreensão quanto ao desenvolvimento psíquico do ser humano. Daí 

se partiu para a contextualização destas falas, segundo as características 

biopsicossociais do aluno apresentadas no caso socializado, segundo a visão de cada 

um. Na análise dos dados destas falas os participantes deram pistas do como organizam 

seus respectivos contextos pedagógicos (intervenções, planejamento, plano, objetivos, 

metodologia (s), recursos, forma (s) de avaliação e pelas atividades desenvolvidas com 

o mesmo).  

Dos “Círculos Reflexivos” consideramos o momento da escuta (Apêndice 

D) fundamental para posterior confronto, entre os dados coletados na etapa da 
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 O oitavo encontro correspondeu ao 3º momento, de socialização do Plano de AEE no COLUN/UFMA.  
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observação na SRM e da observação nas salas de aulas regulares. Os confrontos dos 

dados coletados nesse momento de escuta também foram possíveis nos outros 

momentos dos “Círculos Reflexivos”.  

No segundo momento ocorreram cinco encontros
56

 de aprofundamentos 

teórico metodológicos relacionados ao conceito de mediação vigotskyana. Este conceito 

foi aprofundado com vistas à sua articulação na práxis de AEE a “Sol”, no 

COLUN/UFMA. 

Assim, dos encontros anteriores de aprofundamentos teórico metodológicos 

do conceito de mediação, a partir do caso “Sol”, acarretou o 3º momento - oitavo 

encontro
57

, para socialização do Plano de AEE, elaborado por integrantes do “Círculo 

Reflexivo”, com os integrantes do Conselho de Classe do COLUN/UFMA. Na 

apresentação deste Plano de AEE enfatizamos alguns aspectos centrais trabalhados no 

“Círculo”, em torno da mediação para o AEE a “Sol”, como:  a escuta e socialização do 

caso, problematização e planejamento a partir das características conceituais da 

mediação, conforme a abordagem histórico cultural; ensino colaborativo; deficiência 

intelectual bem como apresentação dos objetivos dos “Círculos Reflexivos”. 

Os “Círculos Reflexivos”, por sua dinâmica, viabilizaram o aprofundamento 

do conceito de mediação enquanto estratégia no AEE, por meio da pesquisa, no tocante 

ao seu caráter colaborativo/ formativo.  

 

3.5 A ESCUTA 

 

No segundo encontro do “Círculo Reflexivo”, realizado no dia 09/03/2015, 

utilizamos a escuta para o levantamento de dados, que durou cerca de 4 horas. Questões 

mediadoras (Apêndice D) foram utilizadas para adequar, de forma equilibrada, o tempo 

disponível ao objetivo do encontro.  Esta foi uma técnica que além de nos permitir 

iniciar um processo de apreensão da realidade proporcionou aos sujeitos, participantes, 
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 Ocorreram, respectivamente, nos dias 27/03/2015; 28/05/2015; 16/06/2015; 02/07/2015; 14/10/2015. 
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 O oitavo encontro, contemplando a apresentação do Plano de AEE à “Sol”, aconteceu em dois 

encontros, 03/11 e 09/12/2015, no Conselho de Classe do 6º e 7º ano. Esta foi uma alternativa para o 

cumprimento do cronograma da pesquisa, sem risco de haver solução de continuidade, quanto aos 

objetivos, uma vez que, deste Conselho de Classe, contamos com a participação dos professores de “Sol”, 

do 7º e 6º anos, da Coordenação da escola e do Ensino fundamental, do NAPNEE e também da equipe 

técnico pedagógica da escola. Conforme referido, no corpo deste trabalho, a greve dos profissionais da 

educação, das universidades federais em 2015, provocou a necessidade de elegermos alternativas para a 

consecução metodológica da pesquisa. 



88 

o desencadeamento de um processo formativo uma vez que todo sujeito na condição de 

escuta, também tira proveito do discurso que dirige ao outro (SILVA, 2011). 

Ainda no segundo encontro do Círculo Reflexivo ocorreu a socialização do 

“Caso Sol”
58

 e de sua problematização. Foram indicadas leituras de livros e distribuídas 

cópias
59

 de textos, no caderno de apresentação elaborado, para fundamentar os debates 

no “Círculo” e desencadear o aprofundamento do conceito de mediação com os 

participantes do mesmo. Também neste momento levantamos situações pedagógicas 

relacionadas ao “Caso Sol” e ao AEE para sua inclusão escolar.  Neste sentido, a 

mediação visou, inicialmente, conduzi-los à problematização da realidade do AEE a 

“Sol” no âmbito da escola como um todo, fazendo também o movimento reflexivo 

inverso. Ou seja, perceber a dialética e as contradições manifestas quando se apreendem 

a parte no todo e o todo na parte. Tal contexto, sob essa perspectiva de apreensão do 

real pelos sujeitos, levou-os ao exercício da mediação como práxis uma vez que uma 

das propostas do estudo era a elaboração de um Plano de AEE a “Sol”, construída no 

“Círculo reflexivo”.  

 No terceiro encontro, realizado no dia 27/03/2015, com a temática “O AEE 

para aluno com deficiência intelectual na escola” fomos construindo as características 

conceituais da “Mediação, segundo a Abordagem Histórico Cultural”. Para isso, além 

da bibliografia utilizada elaboramos questões mediadoras para delimitar aspectos 

importantes a serem tratados no espaço formativo do “Círculo Reflexivo”. 

 O quarto encontro, realizado no dia 28/05/2015, com base na temática 

“Mediação Segundo a Abordagem Histórico Cultural”, foi empreendido para 

realizarmos a avaliação do “Círculo Reflexivo”, em suas etapas já realizadas. 

Na ocasião, as reflexões tangenciaram as seguintes questões: 

 As frequentes faltas de “Sol” na escola - variantes reforçadores desta situação; 

  A importância do AEE, sob a perspectiva mediada; 

 O ensino colaborativo como um dos eixos da mediação no AEE e suas articulações 

para favorecer as flexibilizações do currículo desenvolvido no COLUN/UFMA; 

 O processo de implantação do AEE no COLUN e o edital para seletivo de professor 

para o AEE - referendando o atendimento ao aluno com deficiência intelectual. 
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 Apresentado posteriormente neste capítulo. 
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 As indicações de leituras, bem como as cópias dos textos foram entregues aos participantes do “Círculo 

Reflexivos”, na forma de caderno no primeiro encontro com os profissionais participantes da pesquisa. 
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O quinto encontro do “Círculo Reflexivo” ocorreu no dia 16/06/2015 e 

durou aproximadamente 4 horas. Ainda com o tema “Mediação e Ensino colaborativo 

no AEE” discutimos e refletimos sobre as possibilidades do ensino colaborativo como 

recurso para a mediação no AEE, de aluno com deficiência intelectual, uma vez que o 

 

[...] ensino colaborativo tem por finalidade primeira a construção de novas 

práticas que apontem saídas pedagógicas que possam responder às demandas 

da sala de aula, sejam estas dos professores ou dos alunos. Um caminho que 

precisa ser construído por meio da reflexão, que incorpora a dialogia, a 

interlocução e a ação para novamente voltar à reflexão (GOMES, 2013, 

p.57). 

 

O sexto e o sétimo encontros do 2º momento do “Círculo Reflexivo”, 

realizados respectivamente nos dias 02/07 e 14/10/2015, se diferenciaram dos demais. 

Nestes, a temática abrangida foi “Mediação e Ensino colaborativo no AEE”, cumprindo 

com o objetivo de realizar planejamento e sistematizar o Plano de AEE a “Sol”. Para 

isso recorremos, aos conhecimentos já trabalhados envolvendo os aprofundamentos em 

torno do conceito de mediação, às observações do grupo no momento da avaliação bem 

como de etapas que constituíram o processo metodológico utilizado na pesquisa como 

da observação e entrevistas.  

Na sistematização do Plano de AEE, tivemos o conceito de mediação como 

transversal em sua consecução. Para tanto, contamos com o desafio, inclusive, de 

envolver todos os professores do aluno “Sol”, a equipe pedagógica e gestora do 

COLUN/UFMA, bem como o Conselho de Classe responsável pelas decisões que 

envolvem o contexto escolar do referido aluno.  

Finalmente, definimos objetivos e conhecimentos a serem tangenciados no 

último encontro do “Círculo”, cujo tema central definido foi “Mediação no AEE: 

tecendo a inclusão de aluno com deficiência intelectual na escola por meio do Ensino 

Colaborativo”.  

 

O oitavo “Círculo Reflexivo” foi planejado com os seguintes objetivos: 

 Propiciar uma interlocução entre professores do aluno com deficiência 

intelectual, equipe pedagógica, Conselho Escolar e demais profissionais participantes, 

do “Círculo Reflexivo” com o propósito de estabelecer relações dialógicas entre a 

mediação pedagógica e o ensino colaborativo.  

 Identificar a mediação vigotskyana como estratégia que, transversal e 

articuladamente, será utilizada pelos envolvidos no AEE a “Sol”, no exercício de suas 
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funções, para promover o desenvolvimento curricular dos alunos no COLUN/UFMA - 

apresentar Plano de AEE. 

 Refletir acerca da dinâmica do AEE a aluno com deficiência intelectual, 

utilizando, colaborativamente, a mediação como estratégia neste apoio a inclusão. 

 

3.6 A OBSERVAÇÃO 

 

Os momentos de observação aconteceram no contexto de salas de aulas 

regulares e da SRM.  As observações contemplaram as atividades e estratégias 

pedagógicas realizadas pelos professores destas salas, com seus respectivos objetivos.   

Levamos em conta, nesse momento, o tipo de mediação - se intencional ou 

não - encontrado na dinâmica dos professores em suas salas, suas convicções, 

inquietações, o (s) respaldos teóricos de sua prática, bem como a compreensão revelada 

pelos mesmos quanto às características de desenvolvimento psíquico superior do aluno 

em questão. 

Preparamos roteiro com questões para observação da professora na SRM 

(Apêndice E), e de professores das disciplinas (Apêndice F). As observações tinham 

como objetivo coletar dados de identificação da realidade do AEE. Para nós, isso incluía 

a SRM e a sala regular com suas dinâmicas. Levamos, portanto, o foco de nossa 

atenção, nesse momento, para vários aspectos do contexto específico destas salas, como 

suas facilidades, dificuldades pedagógicas no relacionamento com o aluno, as 

concepções e fundamentos teóricos e metodológicos.   

As observações feitas visaram, ainda, apreender a compreensão da 

professora da Sala de Recursos Multifuncionais e dos professores da sala regular quanto 

aos objetivos e à dinâmica de funcionamento do AEE, neste da SRM, bem como seus 

enfrentamentos diante da proposta deste apoio na relação com o contexto curricular do 

aluno com deficiência intelectual. 

O posicionamento investigativo sofreu, ainda, influência de 

comportamentos metodológicos da pesquisa de Silva (2011), que enfatiza a importância 

e o peso dos significantes (palavras, rótulos, expressões) na constituição da 

subjetividade.  Portanto, para esta autora, são estes significantes que deverão ser 

escutados e é deles que deveremos extrair significações. Para nós, os significantes se 

investiram de significados com o auxílio dos instrumentos da pesquisa: a escuta, as 

observações das práticas desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado com 



91 

o aluno com deficiência intelectual - da relação SRM/Sala regular, na dinâmica da 

escola - das sessões de caráter formativo realizadas no Círculo Reflexivo.  

Destes espaços foram resguardados tanto os elementos para análise e 

consecução do objetivo geral desta pesquisa quanto as possibilidades de instaurar um 

AEE ao aluno com deficiência intelectual, cujo caráter seja potencializado pelo conceito 

de mediação para uma práxis que não esteja a reboque da cultura (excludente) da escola 

quando a proposta da realidade escolar se denomina inclusão.  

 

3.7 CASO “SOL
60

” 

 

“Sol” tem 10 anos de idade, cursa
61

 o quinto ano do Ensino Fundamental no 

COLUN/UFMA, possui diagnóstico de Deficiência Intelectual. De acordo com 

informações colhidas durante a anamnese, realizada no início do ano letivo de 2012, 

“Sol” mora com a mãe (dona de casa, 39 anos), o pai (garçom, 28 anos), duas irmãs 

(com 12 e 11 anos) e um irmão (com 5anos). Possui um irmão (com 14 anos) que mora 

com a avó materna. A família possui uma renda familiar de um salário mínimo e 

participa do Programa Bolsa Família (PBF).  

 No que se refere à história gestacional, a gravidez da criança não foi 

programada. A mãe relata que, nesse período, a família morava com a sogra e 

vivenciava muitos conflitos familiares e dificuldades financeiras. Informou que não teve 

acompanhamento pré-natal, tendo realizado apenas algumas consultas e que não fez uso 

de drogas durante a gestação.  

“Sol” nasceu de parto normal, a termo, em casa, com a ajuda de parteira. A 

mãe declara que, após o nascimento do filho, compareceu ao médico e fez os exames 

necessários, inclusive o teste do pezinho, mas nunca foi receber o resultado. Afirma ter 

sofrido de depressão pós-parto e ter recebido acompanhamento psicológico para a 

superação desse transtorno.   

O laudo da avaliação médica, realizado em 31 de janeiro de 2012, pela 

perícia da UFMA, nega a presença de deficiência (física, sensorial, intelectual), 

detalhando Transtorno de Fala e Linguagem (CID F80). No entanto, a mãe apresentou à 

escola três atestados médicos, que apontaram discrepâncias com relação ao diagnóstico: 

o primeiro, realizado em 21 de agosto de 2008 por uma neuropediatra refere a um 
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 Nome fictício. 
61

 Repetiu o 5º ano em 2013 e em 2015 cursando o 7º ano. 
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Retardo Mental Moderado (F 71.0), Deficiência Auditiva, Distúrbios de Cognição, 

Linguagem e Distúrbios do Comportamento, apontando Transtorno Hipercinético não 

Específico (CID F 90.9). O segundo, realizado em 20 de outubro de 2010 por uma 

psiquiatra de infância e adolescência, aponta Retardo Mental
62

 Grave (CID F 72.1), com 

comprometimento significativo de comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento.  

O terceiro, realizado em 23 de abril de 2012, pela mesma psiquiatra anterior, 

informa que Sol está em acompanhamento psiquiátrico na APAE desde janeiro de 2009, 

com o diagnóstico de Deficiência Mental Moderada. Este último, além de especificar o 

diagnóstico, informa que Sol precisa de assistência nas atividades diárias, reconhece 

algumas cores, não adquiriu orientação temporal esperada para a idade, não faz cálculos 

simples, não se alfabetizou, às vezes confunde sua idade, faz uso de medicação e está 

bem em relação ao comportamento. Encaminha o mesmo para Psicologia, Terapia 

Ocupacional e Fonoaudiologia, porém, se encontra sem atendimento nessas áreas até a 

presente data.  

A queixa principal apresentada pela mãe, durante a anamnese, é a lentidão 

na aprendizagem, hiperatividade, falta de atenção e de concentração do filho, tanto nas 

atividades escolares como extraescolares, tais como: não consegue se concentrar para 

assistir televisão; “implica” com os irmãos em casa; apresenta dificuldades para dormir 

à noite; não possui noção de perigo, por exemplo, atravessa a rua sem olhar para os 

lados e gosta de brincar com fogo, evidenciando que não tem noção de perigo.  Ela 

declarou que Sol faz uso de uma medicação controlada, contudo, declarou não ter 

seguido a orientação médica, pois só administrava uma das duas doses diárias receitadas 

pela médica. Afirmou que, às vezes, é o próprio filho que pede para tomar a medicação 

quando está muito agitado. Nega antecedentes familiares relativos à deficiência 

intelectual.  

No que tange ao desenvolvimento neuropsicomotor, a mãe apontou que Sol 

apresentou atrasos na aquisição da linguagem, afirmando que por volta dos quatro anos 

ainda tinha dificuldades na fala, superando a partir dos seis anos de idade. Refere 

problemas de audição (capacidade reduzida no lado do ouvido esquerdo) desde os cinco 

- seis anos de idade. 
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 Optamos, neste texto, por manter o termo usado nos documentos consultados, quando se fez necessário 

fazer referência aos mesmos. No texto, de modo geral, utilizamos a expressão deficiente intelectual.  
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Durante sua trajetória escolar, conforme depoimento da mãe, Sol nunca 

ficou reprovado. Iniciou a Educação Infantil aos 04 anos de idade na Unidade de 

Educação Básica “Satélite”
63

. Ingressou no primeiro ano do Ensino Fundamental na 

Unidade de Educação Básica Cometa
64

, onde permaneceu até o ano de 2011. A mãe 

declarou que não havia percebido problemas, exceto agitação e dificuldades na 

aprendizagem, desde que iniciou a vida escolar. Reclamou que, na escola anterior, o 

filho se queixava de não levar tarefas para casa, como os outros alunos, e que o mesmo 

nunca recebeu nenhum Atendimento Educacional Especializado.  

Na época deste levantamento, não foram encontrados documentos relativos 

ao histórico escolar do aluno Sol. De acordo com o relatório pedagógico, 

disponibilizado pela Unidade de Educação Básica “Meteoro”, realizado com o auxílio 

da especialista em Educação Especial dessa rede de ensino, no início do ano letivo de 

2011, verificamos nos registros que o mesmo, no aspecto socioafetivo, se comunicava 

oralmente em diferentes situações do cotidiano, bem como se comportava de maneira 

alegre e carinhosa. Em sala de aula era comunicativo e interagia normalmente, porém, 

apresentava déficit de atenção e impaciência em determinados momentos. 

Com relação aos componentes curriculares, no processo de leitura e escrita, 

havia uma referência ao nível silábico com valor sonoro
65

, reconhecia algumas letras do 

alfabeto e sílabas, conseguindo transcrever algumas palavras. Na Matemática, sabia 

identificar alguns números de 1 a 10. Em Artes, conhecia cores primárias e secundárias, 

conseguia fazer contornos e pintar o interior de figuras propostas para colorir. Quanto à 

caligrafia, o destaque feito no referido relatório (referente a 2011) é de que houve, ao 

longo do processo, uma evolução regular. O mesmo documento evidenciou, ainda, que 

as faltas do aluno na escola (que superam um total de 40) dificultaram a continuidade do 

processo de ensino.  

A caracterização relativa ao desenvolvimento global do aluno nos aspectos 

sensoriais, psicomotores, cognitivos, sócio afetivos, práticos e de saúde, foi realizada 

pelo NAPNEE, através de avaliações pedagógicas específicas para esse fim, ocorridas 

no período de 06 a 23/11/2012, no horário oposto à escolarização. 

No que diz respeito aos aspectos sensoriais relativos à percepção visual, 

auditiva, tátil, gustativa e olfativa, observamos que, aparentemente, o aluno não 
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 As escolas citadas neste parágrafo e no seguinte pertencem à rede municipal de educação de São Luís/ 

MA. Nomes fictícios. 
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 Nome fictício. 
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 Entendemos que tal informação se referenciou na psicogênese da escrita de Emília Ferreiro. 
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apresenta comprometimento significativo nestas áreas. Contudo, entendemos que uma 

investigação mais sistemática, com maior frequência e por mais tempo poderá dirimir 

dúvidas ou mesmo oportunizar um desvelamento maior desse fenômeno.  

Ainda contextualizando os aspectos sensoriais, foi observado que “Sol” 

consegue distinguir visualmente diferenças e semelhanças entre objetos, desenhos, 

letras e números, embora ainda confunda algumas letras parecidas, conforme 

esclareceremos mais adiante. Percebe sons diferenciados em si mesmo, em objetos e no 

ambiente físico, discriminando a sua intensidade e a localização. Não nomeia, mas 

percebe através do tato diferentes tipos de texturas, espessuras, pesos e tamanhos em 

objetos. Identifica diferentes odores e sabores, estando com os olhos vendados.  

Com relação aos aspectos psicomotores, se verificou que o aluno não 

apresenta dificuldades de coordenação motora ampla. Consegue realizar encaixes de 

objetos com formatos e espessuras diferentes, porém, movimentos finos e sequenciados 

não consegue realizar com precisão, como, por exemplo, dar o laço no seu tênis. Na 

coordenação gráfico-manual, apresenta uma representação gráfica reconhecível 

(utilizando letras de forma), contudo, se verificaram dificuldades na qualidade dos 

traçados com letras cursivas. Consegue aplicar conceitos espaciais (atrás, na frente, ao 

lado, em cima e embaixo), porém apresenta dificuldade para aplicar conceitos de 

lateralidade (esquerda e direita) em seu próprio corpo. Nos aspectos relativos à 

orientação espaço-temporal, reconhece os dias da semana, contudo, não é orientado 

quanto aos meses do ano, não consegue distinguir as datas comemorativas referentes a 

cada mês, por exemplo.  

No que tange aos aspectos cognitivos, relativos à capacidade de atenção e à 

memória, se percebeu que o mesmo não mantém foco nas atividades por muito tempo e 

não consegue se concentrar na execução das respostas. É facilmente distraído por 

estímulos alheios à atividade proposta, não prestando atenção a detalhes ou cometendo 

erros por distração.  Consegue transmitir recados simples, mas apresenta dificuldades 

quando lhe são comunicadas duas ou mais ordens complexas. Tem dificuldade para 

memorizar e processar rapidamente várias informações. Reconhece sua idade, mas não 

lembra a idade de seus familiares próximos. Consegue nomear todos os colegas da 

turma, identificando as disciplinas e seus respectivos professores em cada dia da 

semana.  

No que se refere ao raciocínio lógico-matemático, “Sol” apresenta limitada 

capacidade de abstração e generalização, acarretando dificuldades na aquisição de 
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alguns conceitos matemáticos - o que vem antes e depois, em uma sequência numérica, 

por exemplo. Realiza associação de números a quantidades pequenas, no máximo até 

10. Aparenta não ter noção de conservação de líquido, massa, peso e comprimento.  

Na questão específica da Linguagem oral e escrita, o aluno em evidência 

reconhece o alfabeto, fazendo leitura por associação (B de bola, N de navio, A de 

avião), porém, ainda confunde letras parecidas, tais como: T/P, Q/G, B/D e N/M. 

Reproduz os traços da escrita, utilizando letras de forma. Percebe que é preciso variar os 

caracteres para obter palavras diferentes. Em alguns momentos, consegue estabelecer 

relação sonora com algumas palavras, utilizando duas ou três letras para representar 

sons, escolhendo aquelas que lhe são mais familiares para usar as suas hipóteses: AX 

(abacaxi), AC (maçã), EC (melancia).  Em outras situações, utiliza hipótese relacionada 

com o tamanho das coisas, pessoas ou objetos que deseja escrever.  Quanto maior for o 

objeto ou pessoa, maior a quantidade de letras empregadas nas palavras (HAS - Mateus 

/ irmão menor; ABOH - Lucas / irmão mais velho).  

Quanto ao aspecto sócio afetivo, “Sol” demonstra ser afetuoso nas relações 

interpessoais, gosta de brincar com seus pares, abraçar e conversar com pessoas adultas 

na escola. É muito brincalhão. Apresenta interesse por atividades esportivas (futebol), 

música e informática.  

Nos aspectos práticos, relativos à autonomia e independência, observamos 

que o aluno, apesar de realizar as atividades da vida diária sozinho, ainda precisa de 

assistência no que se refere às atividades de higiene pessoal, vestuário e alimentação, 

necessitando de orientação e supervisão constantes.  Consegue utilizar dinheiro para a 

compra de lanches na hora do recreio, reconhecendo as cédulas e moedas.  

Como se vê, quando situamos o sujeito objetivamente, a partir de suas 

características históricas, culturais, biológicas, psicológicas na relação com o outro 

social é possível de entendê-lo. Sem isso, perdemo-lo de vista e ninguém pode ter 

consciência de seu ensino, sem enxergar o alvo do mesmo! 

 

3.8 SE VOCÊ NÃO ENTENDE, NÃO VÊ. SE NÃO ME VÊ, NÃO ENTENDE! 

 

Meu nome é Sol! Há 14 anos minha história começou. Você me conhece? 

Bem, nós somos iguais. Somos gente! Somos diferentes. Cada um tem sua 

história! 
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A cultura é alicerce na aquisição de aprendizagens. É por meio dela que nos 

desenvolvemos e nos tornamos humanos. 

Quando ingressamos numa cultura, somos mediados por ela. Sempre! No 

entanto, principalmente nessa base histórica e cultural é que nos tornamos diferentes uns 

dos outros. E nessas diferenças, o outro, principalmente humano, vai se nos 

apresentando para nossa própria cultura. É como se fôssemos estrangeiros. Quando 

chegamos num lugar estranho para nós, são muitas as possibilidades de comportamento. 

Podemos querer permanecer naquele lugar, podemos não querer ficar... ou pode 

acontecer de se desejar ficar, mas não sermos bem vindos. É que nossas atitudes não 

dependem somente de nós. Elas são mediadas, de forma intencional ou não. 

Destas, destacamos a mediação intencional. Ela deve ocorrer, portanto, entre 

o sujeito e o objeto a ser conhecido. A mãe, a família, a escola, o currículo... a 

sociedade. Sintetizando, é assim: 

 

                                            MEDIAÇÃO 

           S        Zona de Desenvolvimento Proximal      O 

                              Sujeito                                                                        objeto do conhecimento 

 

Na mediação ocorrem dois processos psíquicos: o processo intersubjetivo e 

o intrasubjetivo. Da relação entre eles ocorre um processo que chamamos internalização 

do conhecimento. Esse processo de internalização se funda sob duas bases humanas. A 

filogenética e a ontogenética. A primeira se caracteriza por funções de pensamento que 

já nascemos com elas, são biológicas. Elas são chamadas de funções elementares ou 

inferiores. Um exemplo destas são a memória natural e a atenção involuntária. A 

segunda base é a base ontogenética, é nela que nos diferenciamos dos outros da nossa 

espécie. Tornamo-nos indivíduos na relação com a cultura. Assim, é o surgimento das 

funções psíquicas superiores ou complexas:  

 

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas 

linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à 

sua origem: de um lado, os processos elementares, que são de origem 

biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem 

sociocultural. [...]. a história do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores seria impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes 

biológicas, e de seu arranjo orgânico (VIGOTSKI, 1998, p.61). 
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Então, concluindo nosso pensamento a respeito do processo histórico 

cultural que vai desenvolvendo nossa natureza humana, retornamos aos exemplos das 

funções de memória e de atenção para afirmar que na transição entre as funções 

elementares e as funções psicológicas superiores é que ocorre o que Vigosky concebe 

em sua abordagem histórico cultural como mediação. Nesse sentido afirmamos que, 

 

A potencialidade para as operações complexas com signos já existe nos 

estágios mais precoces do desenvolvimento individual. Entretanto, as 

observações mostram que entre o nível inicial (comportamento elementar) e 

os níveis superiores (formas mediadas de comportamento), existem muitos 

sistemas psicológicos de transição. Na história do comportamento, esses 

sistemas de transição estão entre o biologicamente dado e o culturalmente 

adquirido (VIGOTSKI, 1998, p.61). 

 

 

Vemos que nessa transição entre as funções elementares e as funções 

superiores é onde deve ocorrer a mediação. Nesse sentido, destacamos para a realidade 

de “Sol”, no COLUN, a importância dessa prática mediada pelos profissionais 

envolvidos no desenvolvimento curricular deste aluno. Tal posicionamento pedagógico 

deve ter claro o objetivo do AEE em função da aprendizagem curricular de “Sol”.  A 

partir disso, de forma colaborativa esses profissionais revestem suas ações da 

intencionalidade necessária no trabalho pedagógico mediado. Daí surge o plano de AEE 

construído coletiva e colaborativamente com uma proposta fundamentada nas 

características de desenvolvimento de “Sol”. Neste caso, a articulação entre suas 

características elementares, suas características psíquicas em processo de 

amadurecimento para que enfim se desenvolvam suas funções complexas.  

O caráter distintivo da mediação humana é que ela pode ser intencional. No 

caso de “Sol”, com deficiência intelectual, a ausência dessa intencionalidade, pelos 

envolvidos em seu AEE, nas avaliações feitas, nos ensinos realizados, nos projetos e 

propostas da escola, em grande escala não darão conta de levá-lo ao pensamento 

superior que nos distingue dos outros animais e caracteriza nossa capacidade contínua 

para aprendermos. Assim nos humanizamos. Sem estas características, a exclusão na 

escola está em prática. O caso “Sol” nos mediou para esta constatação. 
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3.9 UMA PROPOSTA DE AEE E A OBJETIVAÇÃO DE UM PLANO PARA “SOL” 

COMO SÍNTESE DO ESTUDO 

 

A elaboração, com o “Círculo Reflexivo”, de um plano de AEE para o aluno 

“Sol” tendo a mediação como suporte teórico metodológico representou o ponto de 

chegada de um percurso investigativo realizado, no COLUN/UFMA, que seguiu o 

objetivo de caracterizar o AEE para o referido aluno.  

O percurso delineado metodologicamente para essa construção contou com 

a participação de profissionais, representantes dos setores pedagógicos da instituição, 

que integraram um dos espaços de construção de conhecimento na pesquisa intitulada 

“Mediação como estratégia metodológica no AEE a aluno com deficiência intelectual: 

contribuições da abordagem histórico cultural”. Ao espaço referido denominamos 

“Círculos Reflexivos”.   

Em atenção ao que referencia a política, é pertinente esclarecer que 

consideramos relevante, sobretudo, a primeira parte da concepção de AEE da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI/2008 

e redimensionamos a segunda parte. 

      Com respeito à primeira parte, esta, prevê que o AEE tem a função de:  

 identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. 

             Temos como válido o entendimento pedagógico de que a mediação como práxis 

é fundamental no AEE a “Sol”. Diante disso, consideramos contraditória a segunda 

parte, da concepção deste atendimento, que prevê a oferta de suporte à inclusão escolar. 

A segunda parte sugere conceitos de caráter pedagógico na concepção do AEE. Neste 

caso, revela fragilidade, se tomarmos como parâmetro que, 

 

Para desenvolver o AEE, é imprescindível que o professor conheça seu 

aluno e suas particularidades para além de sua condição cognitiva. O 

trabalho do professor do AEE é ajudar o aluno com deficiência intelectual a 

atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as suas especificidades 

cognitivas. Especificidades que dizem respeito principalmente à relação 

que ele estabelece com o conhecimento que promove sua autonomia 

intelectual. (GOMES, 2010, p.08, grifos nossos). 

 

A fragilidade acima apontada pode trazer implicações desfavoráveis na 

consecução do objetivo deste apoio à inclusão escolar, nos seguintes aspectos, 
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interrelacionados: a concepção do AEE a partir da PNEEPEI/2008, que parece 

desconhecer peculiaridades ainda marcantes na escola pública brasileira, como as de ser 

seletiva e meritocrática e, no caso do COLUN/UFMA, na objetivação desta concepção 

na realidade do aluno “Sol”.  

Explicitando, portanto, a contradição da segunda parte onde especifica que 

“As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado [...] 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa [...] a formação dos alunos [...]” 

(BRASIL, 2010, p.21-22): com ferramenta de análise referenciada na abordagem 

histórico cultural nos habilitamos a afirmar que é improvável um AEE que se reduza a 

uma SRM e ainda, que suas ações não tenham relação com o currículo.  

Vemos que a própria compreensão de currículo, sob a perspectiva da 

segunda parte, demonstra incompatibilidade com este apoio à inclusão curricular - o 

AEE -, pelo menos para o caso de “Sol”, visto que 

 

[...] não se justifica a oposição entre ensinar conteúdos e ensinar a pensar. O 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, que possibilitam o pensamento, 

ocorre justamente na apropriação dos conteúdos. A apropriação de 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades psíquicas não ocorrem 

como dois processos independentes; forma e conteúdo correlacionam-se 

como um processo único de desenvolvimento do psiquismo humano 

(SFORNI, 2004, p.42). 

 

 

Essa incompatibilidade pode ser reforçada, ainda, em fascículo do 

MEC/2010, que dá esclarecimentos a respeito do AEE para alunos com deficiência 

intelectual, quando afirma que, 

 

É função do professor do AEE organizar situações que favoreçam o 

desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual e que estimulem o 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem. É também seu papel produzir 

materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades específicas 

desses alunos na sala de aula do ensino regular. Esse trabalho deve se realizar 

focalizando as atitudes do aluno diante da aprendizagem e propiciar o 

desenvolvimento de ferramentas intelectuais que facilitarão sua interação 

escolar e social (GOMES, 2010, p.09). 

 

 

No que tange ao entendimento de AEE, para alunos com deficiência 

intelectual, este documento sugere dualidade entre os processos cognitivos e de 

aprendizagem como se não estivessem relacionados. Deste entendimento decorre a 

contradição observada na concepção de AEE, na PNEEPEI/2008, quando afirma que 
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neste apoio, “[...] as atividades desenvolvidas devem ser diferentes daquelas atividades 

do currículo”. Vejamos que conforme o citado documento, 

No trabalho do AEE, o professor exerce um papel importante na construção 

do conhecimento do aluno
66

. O aluno com deficiência intelectual constrói 

conhecimentos exercitando sua atividade cognitiva que é estimulada pela 

intervenção intencional desse professor (GOMES, 2010, p.09). 

 

 

É possível, então, considerar que a expressão “diferentes daquelas 

atividades do currículo”, na concepção de AEE na PNEEPEI/2008, pode ser significada 

como distanciamento, afastamento ou fragmentação do trabalho realizado pelo AEE, 

inclusive na SRM, em relação à dinâmica pedagógica da Escola ou mesmo do que 

propõe ser o AEE no Projeto Político Pedagógico da escola. Para nós, sob a perspectiva 

da mediação vigotskyana, a organização deste trabalho deve ser caracterizada pelo 

esforço pedagógico, colaborativo, envolvendo profissionais da escola como um todo. 

Isto quando consideramos que o aspecto cognitivo se caracteriza da articulação que se 

dá entre o ser humano e seu contexto sócio cultural num processo de aquisição de 

conhecimento que denominamos cognição. Portanto, tal processo envolve funções como 

o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, dentre outras.  

Com respeito à mediação (intencional), a 

[...] tarefa mais importante para analisar fenômenos psíquicos como o 

pensamento, a memória ou o juízo é, portanto, conhecer quem pensa ou, em 

outras palavras, como o pensamento “ocorre nele”. [...] o indivíduo está no 

centro [...], pois o que se estuda é o indivíduo particular em sua qualidade de 

um ser pensante (FRIEDRICH, 2012, p.75). 

 

 

Portanto, a formação por meio do Círculo Reflexivo, que foi desencadeada, 

utilizou o “Caso Sol” elaborado para favorecer os aprofundamentos conceituais de 

mediação segundo a abordagem histórico cultural. É bom destacar que a utilização do 

caso como uma estratégia formativa teve como referência nossa participação em Curso 

de Especialização em “Atendimento Educacional Especializado” oferecido pela 

Universidade Federal do Ceará, no ano de 2008, com o apoio do MEC. E ainda 

considerar que, em nossa participação como tutora e mais tarde como aluna neste 

processo, nos foram oportunizados, além da aquisição dos conhecimentos, o 

desenvolvimento de estudos tangentes ao AEE para alunos com deficiência intelectual.   

                                                                 
66

 “Na construção”, é uma expressão que sugere estar junto num processo. Neste caso o da escolarização 

do aluno com deficiência intelectual no COLUN/UFMA. 
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Um olhar cuidadoso, com rigor avaliativo que considerou o aluno em suas 

dimensões, históricas, culturais e biológicas, permitiu uma apreensão de potencialidades 

e de fragilidades da escola em lidar pedagogicamente com “Sol”. Esta apreensão tem 

implicado qualitativamente no seu acesso curricular na medida em que foi possível um 

balizamento entre o nível de aproximação e o nível de afastamento das ações 

curriculares, da escola, em relação a “Sol”. Isto quando consideramos as condições 

objetivas do processo de escolarização do aluno, e neste as ações do AEE. Deste 

processo, constatamos que o COLUN/UFMA devia conjugar seus esforços 

pedagógicos, de forma colaborativa e mediada, a fim de reduzir significativamente o 

distanciamento verificado entre o trabalho da escola e as potencialidades do educando 

com deficiência intelectual. 

Situações pedagógicas mediadas envolvendo o AEE, destacadamente, no 

que diz respeito ao trabalho realizado na SRM e ao realizado na sala de aula de ensino 

regular, reforçaram nosso entendimento segundo o qual, para se beneficiar do trabalho 

desenvolvido na escola, o AEE deve considerar a mediação como práxis a ser 

transversalizada nas ações da escola como um todo.  

No eixo formativo desta pesquisa, com as contribuições da abordagem 

histórico cultural, verificamos que não são questionáveis as possibilidades de “Sol” para 

aprender. Devem ser questionadas as formas de ensino que descaracterizam alunos em 

sua forma de ser, de poder estar na escola e, assim, aprender. 

Esta proposta estabeleceu, como componentes fundamentais na organização 

de um plano de AEE: 

 

Objetivos: 

 

 Identificar, colaborativamente, os aspectos que interferem no desenvolvimento 

proximal de “Sol” no contexto escolar; 

 Estabelecer objetivos a partir dos aspectos que interferem no desenvolvimento 

curricular; 

 Priorizar uma quantidade de objetivos, exequível para o alcance. O que dependerá 

de cada caso na relação com o contexto escolar; 

 Definir períodos para avaliação do plano quanto aos objetivos estabelecidos. 
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E para desencadear o processo de AEE a “Sol” entendemos ser a mediação 

vigotskyana um recurso pedagógico com características conceituais compatíveis com o 

processo de humanização que deve se instaurar neste apoio à inclusão do referido aluno 

ao contexto escolar. 

 

Princípio metodológico no AEE 

 

  A mediação no AEE diz respeito a um comportamento pedagógico a serviço 

das possibilidades de aprendizagens em situação de amadurecimento num aluno, 

quer na Sala de aula regular, quer na SRM, na escola com sua dinâmica;  

 Está em constante processo de reorganização, e a consideramos como recurso 

inesgotável que irá balizar o desenvolvimento psíquico superior de “Sol”.  

 Diante da realidade curricular de “Sol” a mediação deve se materializar de 

forma transversal nos lugares, físicos ou não físicos, da Escola.  

A mediação no AEE a “Sol” é concebida, portanto, como estratégia 

metodológica substancial. E nesta relação, AEE - “Sol” - inclusão escolar, devem 

ser planejados, desenvolvidos e avaliados os recursos para o trabalho realizado com 

o aluno. 

 

Recursos: 

 

 Organizados e construídos a partir de critérios pedagógicos que priorizem a 

mediação no trabalho de AEE a ser desenvolvido. 

 

Avaliação 

 

Por se tratar de uma ação contínua do comportamento mediado nas frentes 

colaborativas de trabalho do AEE não inserimos a coluna da avaliação no plano. A 

partir de então apresentamos um Plano de AEE para “Sol”, aluno do COLUN/UFMA, 

matriculado, no 7º ano, em 2015. 

Diante das informações que fundamentaram a elaboração do “Caso Sol” é 

importante destacar que, na construção deste Plano de AEE, elegemos um objetivo 

principal para alcance por meio do AEE a ser disponibilizado ao aluno com deficiência 
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intelectual. Isto não quer dizer, que outros objetivos não possam ser alcançados a partir 

das ações e/ou atividades a serem realizadas.  

Assim, como já evidenciado, chegamos ao ponto no “Círculo Reflexivo” de 

que a perspectiva interventiva do AEE deveria privilegiar, dentre tantos objetivos 

necessários para o acesso de “Sol” ao currículo da escola, a aquisição da leitura e da 

escrita pelo mesmo. Sobre esta questão, Smith (2003) aponta para pesquisa realizada:  

 

Johnston (1985) examinou três estudos de casos de incapacidade para leitura 

em adultos e descobriu “sentimentos sufocantes de inadequação e confusão”, 

ansiedade, utilização racional e irracional de estratégias de auto-derrotismo, 

motivações conflitantes, além de atribuições inapropriadas de causa e culpa, 

tudo podendo ser traçado de volta às primeiras experiências dos indivíduos 

com a leitura. Clay (1979) sugere que as crianças se tornam leitores 

fracassados porque aprendem coisas erradas. Downing (1977) argumenta que 

a sociedade cria incapacidades para a leitura, por exemplo, pelo 

estabelecimento artificial de “períodos críticos” para o aprendizado e através 

de expectativas inapropriadas e estereótipos. Graham (1980) mostra que os 

leitores “incapacitados para a leitura” podem ter as mesmas habilidades para 

o reconhecimento de palavras que as crianças bem sucedidas. Em um exame 

cuidadoso de 30 anos de pesquisa sobre o fracasso para a leitura, Hamill e 

McNutt (1981) não puderam encontrar qualquer relação quanto à 

inteligência, habilidades percentuais ou motoras, raciocínio ou mesmo fatores 

afetivos, e somente uma correlação marginal com a habilidade para a 

linguagem falada (SMITH, 2003, p.358).  

 

No que tange, especificamente, à aquisição da leitura e escrita, o aluno 

“Sol” demonstrou identificar variadas construções silábicas simples, além de ter 

revelado conhecer a função social da escrita. O que favoreceu, durante as mediações em 

SRM, a realização de leituras e construção de registros escritos simples. Conforme se 

pode observar nas figuras 01 e 02, que remetem a duas atividades realizadas.  

Uma atividade de escrita, diz respeito à confecção de convite para realização 

de um passeio, onde para seu desenvolvimento foi planejada uma sequência didático 

metodológica cuja mediação envolveu aspectos observados de interesse do aluno em 

atividade anterior sobre “Os sonhos de “Sol”. A outra atividade, de interpretação, diz 

respeito à leitura e escrita, envolvendo símbolos de quantidades de objetos utilizados 

socialmente, tomando as operações de soma e de subtração como possibilidades 

presentes nas relações com o outro social.  
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Figura 01 - Convite para um passeio no sítio  

     

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

 

Figura 02 - Atividade de interpretação de texto                                        

        

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 Para o AEE, neste momento, priorizamos, então, o objetivo da aquisição da 

leitura e da escrita, o que foi reforçado pelas considerações de profissionais da escola 

envolvidos pedagogicamente com “Sol”, que declaravam ser a leitura e a escrita 

domínios fundamentais para a inclusão escolar de “Sol”. No entendimento da professora 

“Luz”, a aquisição destes domínios se revelou como “um caminho”: 

 

Eu sou removida do IFMA pra cá, então eu tenho um ano aqui...Eu tenho um 

ano? Eu fiz um ano agora em março, vai fazer dois, né? Aí eu peguei e fui 
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tentar ver um caminho, eu fui construindo um caminho, pra chegar nesse 

aluno. Aí eu fui vendo quais eram as habilidades que ele tinha. Aí eu fui... foi 

um processo, do começo do ano até hoje. Eu não era professora dele ano 

passado. Eu não era professora de [...] no começo do ano. Tô pegando [...] 

agora. [...] Era pra eu ter sido, só que eu tive que trocar com [...], que não 

podia pegar turmas à tarde. Então, o que acontece? Ela era a substituta, aí ela 

foi embora pra Portugal, aí eu fiquei com a turma. Voltei pra minha turma 

original, que é do 7ºB, né? Que desde o ano passado era do 7ºB. Aí eu tô com 

uma ou duas semanas que eu tô na sala. Agora que eu tô começando. Aí eu já 

vi um espaço no meu dia, de quinta-feira, dois horários que eu vou trabalhar 

o processo de alfabetização com eles, na quinta (MERCÚRIO, grifos 

nossos). 

 

 

Neste caso, a leitura e a escrita, transversais às atividades de escolarização 

puderam/podem estar associadas, mediata e intencionalmente, no desenvolvimento das 

Funções Psicológicas Superiores de “Sol”. Este entendimento nos remete às 

contribuições de Vieira (2012), com base em seu estudo sobre “Práticas de leitura e 

escrita com alunos com deficiência intelectual nos anos finais do ensino fundamental”:  

 

Professores com formação nas diferentes áreas do saber consideravam os atos 

de leitura e escrita como condição básica para a apropriação dos 

conhecimentos historicamente construídos, atribuindo o domínio desses 

processos como pré-requisitos para a participação dos alunos na sociedade 

letrada. Concomitante a essas reflexões, era evidenciado o desafio encontrado 

em trabalhar os conteúdos programáticos com alunos que ainda não sabiam, 

convencionalmente, ler e escrever, considerados pela escola como aqueles 

que apresentavam necessidades educacionais especiais (VIEIRA, 2012, 

p.149-150). 

 

Outros objetivos, temos clareza, são importantes de serem considerados no 

AEE ao referido aluno. Alguns serão alcançados como consequência das atividades 

realizadas a partir daquele que priorizamos, outros se tornarão prioridade na 

continuidade do AEE, na consecução e avaliação, contínua, do AEE planejado e 

objetivado nas ações mediadas no COLUN/UFMA. 
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Quadro 03 - Plano de Atendimento Educacional Especializado 

 

 

Potencialidades Necessidades Objetivos 

Prioritários 

Período 

estimado 

Profissionais 

envolvidos 

Recursos 

pedagógicos 

 
Aluno Contexto Aluno Contexto 

Reconhece 

letras e 

construções 

silábicas 

simples. 

 

 

Com a 

mediação do 

professor 

realiza 

registros 

escritos 

simples. 

 

 

Demonstra 

habilidades 

nas relações 

inter e 

intrapessoal. 

 

 

 

 

 

Alguns 

profissionais  

com práticas 

curriculares 

inclusivas e 

formação 

específica. 

 

Seleção de 

professor 

especializado 

para AEE em 

processo para 

compor a 

equipe do 

NAPNEE. 

 

Experiências 

pedagógicas 

inclusivas 

exitosas para 

a construção 

do PPP na 

escola. 

 

 

Aquisição 

da leitura e 

escrita. 

Garantir no 

calendário da 

escola a 

formação 

continuada em 

AEE a partir 

da perspectiva  

Histórico 

cultural. 

 

 

Elaboração do 

PPP da escola 

a partir da 

perspectiva 

histórico 

cultural 

 

 

 

Propiciar o 

desenvolvimento 

das habilidades de 

leitura e escrita por 

meio de estratégias 

que envolvam a 

mediação como 

comportamento 

pedagógico de 

modo a favorecer o 

desenvolvimento 

das funções 

psicológicas 

superiores - FPS: 

(análise, síntese, 

generalização, 

comparação, 

identificação). 

Outubro 

de 2015     

a 

Dezembro 

de 2016 

Equipe do 

NAPNEE: 

Professor da 

SRM; 

Professores da 

sala regular; 

Direção; 

Coordenação de 

ensino; 

Equipe Técnico 

Pedagógica. 

 

 

Registros e 

anotações 

relacionadas a 

situações do 

comportamento 

de “Sol” em 

relação às suas 

respostas na 

objetivação do 

AEE. 

 

Portfólio, 

relatórios e 

arquivos de 

atividades dos 

alunos para 

relacionar 

dados, e ou 

impressões 

significativas 

sobre o 

cotidiano do 

ensino e da 

aprendizagem. 

 

“Círculos” 

reflexivos     

Fonte: Elaborado pela autora e integrantes do “Circulo Reflexivo” a partir da pesquisa de campo (2015). 

 

Este plano representa a síntese de um trabalho formativo desenvolvido nos 

“Círculos Reflexivos” com a intenção de alavancar a inclusão do aluno “Sol”. Sua 

construção se deu com o entendimento segundo o qual o trabalho pedagógico mediado e 

colaborativamente organizado se constitui como um recurso inesgotável de 

possibilidades investigativas, avaliativas e interventivas, indispensável na construção da 

inclusão escolar por meio do AEE ao referido aluno. 
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4 MEDIAÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (AEE) - DIGRESSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

CURRICULAR DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

 

Meu caminho é cada manhã 

Não procure saber onde estou 

Meu destino não é de ninguém 

E eu não deixo 

Os meus passos no chão 

Se você não entende, não vê 

Se não me vê, não entende… 

 

Não procure saber onde estou 

Se o meu jeito te surpreende 

Se o meu corpo virasse sol 

Se minha mente virasse sol 

Mas só chove e chove 

Chove e chove… 

 

Se um dia eu pudesse ver 

Meu passado inteiro 

E fizesse parar de chover 

Nos primeiros erros 

Meu corpo viraria sol 

Minha mente viraria sol 

Mas só chove e chove 

Chove e chove… 

 

 

 

Capital Inicial 

Música: Primeiros  Erros                                                                         

Composição: Kiko Zambianchi 

 

 

Neste capítulo realizamos dois movimentos que relacionados dão 

materialidade para nossa proposta de articular o AEE à práxis mediada. Não sem antes 

situar historicamente o percurso de Vigotsky na criação de sua abordagem histórico 

cultural e, dela, extrair o conceito de mediação desenvolvido por este estudioso no 

campo da Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Na sequência, buscamos 

explorar o conceito de mediação situando-o como recurso necessário para a organização 

de um Plano de AEE ao aluno “Sol”. Delineamos “alicerces” teóricos e metodológicos 

com vistas à superação das contradições deste atendimento. Uma espécie de 

rompimento ou mesmo ampliação de algumas ideias inerentes a um parco entendimento 

deste apoio da Educação Especial se revela na realidade investigada. A isso chamamos 

digressão. 

Sem a pretensão de exaustão, a visão historicizada da elaboração da 

abordagem histórico cultural nos permitiu uma aproximação com sua dinâmica de 

construção. Dela, com o objetivo de apreender a ontogênese do funcionamento psíquico 

superior, Vigotsky, empresta aspectos do conceito de mediação em Marx pela via dos 

instrumentos de trabalho. Assim, na elaboração de sua psicologia, marxista, da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano, concebe a mediação sob a perspectiva de 

atuação no campo do psiquismo.  

http://letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/capital-inicial/primeiros-erros/compositor
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Neste estudo, o lugar que a abordagem histórico cultural assume, a partir do 

conceito de mediação, é transversal tanto na apreensão da realidade do AEE no 

COLUN/UFMA quanto na formação dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

A pesquisa teve como foco a construção de um AEE, de natureza mediada, 

com características focadas no desenvolvimento de um aluno com deficiência 

intelectual na referida Escola de Aplicação. Isto implica em romper com paradigmas 

conceituais que limitam o trabalho pedagógico curricular no desafio do ensino escolar. 

Tais paradigmas tendem ao esvaziamento do aluno de sua humanidade, de sua 

historicidade, de sua plasticidade cognitiva. Temos, portanto, a partir da perspectiva 

histórico cultural, o entendimento de que o AEE se efetiva na via contrária de tais 

paradigmas, se a mediação for o recurso balizador deste apoio à inclusão curricular do 

aluno em questão. 

Neste estudo quando se fala em digressão somos tomados pela ideia de 

rompimento ou descontinuidade, consciente, com respeito a um determinado discurso, 

tema ou uma prática. Portanto, nossa pesquisa representa uma demarcação teórica e 

metodológica com fins de construir uma realidade de Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, ao aluno “Sol”, no COLUN/UFMA, sob a perspectiva da 

mediação histórico cultural.  

Procuramos desta forma, possibilidades de formação para a 

instrumentalização dos profissionais envolvidos no AEE ao citado aluno com 

deficiência intelectual. Para tanto, elegemos a mediação vigotskyana, cuja práxis 

aplicada ao contexto do estudo evidenciará a postura intencional necessária nas práticas 

pedagógicas para o alcance dos objetivos curriculares. Serão ampliadas, com isso, as 

possibilidades de apreensão do real para o acolhimento e atenção à diversidade do aluno 

cuja condição de deficiência intelectual tem sido usada como justificativa para sua 

exclusão no contexto curricular da escola. Portanto, ratificamos que um objeto 

científico, 

 
[...] só pode ser entendido quando é visto a partir de várias perspectivas. No 

que diz respeito ao material de que é feito, torna-se um objeto da física; 

quanto ao seu valor, um objeto da economia; quanto à sua forma, um objeto 

de estética. Quanto mais isolarmos relações importantes, mais perto 

chegamos da essência do objeto, de um entendimento de suas qualidades e 

das regras de sua existência. E quanto mais preservarmos toda a riqueza de 

suas qualidades, mais perto chegaremos das leis internas que determinam sua 

existência. Esta perspectiva levou Karl Marx a descrever o processo de 

descrição científica pela estranha expressão “ascendendo ao concreto” 

(LURIA, 1992, p.182). 
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As inferências para uma proposta de AEE foram alicerçadas pelas 

contribuições da mediação histórico cultural no desocultamento de imperícias 

pedagógicas sob as quais estão sujeitos os alunos na escola pública, categorizados pela 

condição de deficiência intelectual. Isto porque, no contexto da PNEE/PEI/2008, muitas 

realidades de AEE, neste país, quando “ascendemos” ao que está em aparência, revelam 

uma forma sutil de fomentar a exclusão curricular. Partimos, portanto, do pressuposto 

de que a inclusão curricular, por meio do AEE, não pode prescindir de fundamentos 

teóricos e metodológicos que se lhe atribua características afinadas com uma 

perspectiva de aprendizagem e de desenvolvimento omnilateral. 

 

 

4.1 SITUANDO A ABORDAGEM HISTÓRICO CULTURAL - ALGUNS 

DESTAQUES DE SUA ELABORAÇÃO, COMO FATOR RELEVANTE PARA 

MELHOR COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DO AEE SEGUNDO UMA 

PERSPECTIVA MEDIADA 

 

Apenas com o intuito de ampliar a compreensão quanto a origem da 

abordagem histórico cultural, historicizamo-la sem aprofundamentos, pois “[...] como 

se sabe, a metodologia marxista exige, ao analisar o trabalho de qualquer cientista, que 

se siga um procedimento de reconstrução histórica” (VYGOTSKY, 2004 a, p.514). 

Procuramos referir neste capítulo - conforme entendimento que se abstraiu 

com as leituras sobre essa teoria da aprendizagem e desenvolvimento - aspectos dos 

estudos em Psicologia (Século XX) por outros estudiosos, que de algum modo 

influenciaram na perspectiva teórica e metodológica de Vigotsky
67

 em sua trajetória 

para elaboração de uma psicologia que abrangesse o comportamento humano sem 

reducionismos de suas dimensões biopsicoculturais. 

Pelos idos de 1928 foi que Vigotsky passou a desenvolver os esboços para a 

elaboração da abordagem histórico cultural. Antes disso, entre 1917 e 1924, em 

Gomel
68

 ele havia realizado experimentos em seu próprio laboratório de psicologia no 

                                                                 
67

 Lev Vygodsky mudou seu nome para Vygotsky depois de algumas pesquisas pessoais que lhe 

levantaram a suspeita de que sua família tivesse origens de uma aldeia chamada Vygotovo (VEER; 

VALSINER, 1996). 
68

 Comunidade judaica onde seus pais, os Vygodsky, eram membro. Demonstravam ser bem sucedidos 

financeiramente, proporcionando aos oito filhos uma educação privilegiada com tutores particulares e 
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Colégio Pedagógico (Pedagogicheskoe Uchilishche), um dos vários institutos onde este 

estudioso lecionou. O que acarretou na escrita de vários artigos em periódicos e jornais. 

É pouco provável que Vigotsky fosse desconhecido nos círculos científicos 

e culturais de Moscou, onde já havia estudado e morado por quatro anos (1924-1928). 

(VEER; VALSINER, 1996; LURIA, 1992). Com respeito à sua trajetória na produção 

de conhecimentos ligados à Psicologia,  

 

A história da entrada de Vygotsky na psicologia institucional foi contada 

muitas vezes mas, [...], nenhum dos relatos existentes dá uma versão precisa 

dos fatos. A versão padrão [...]: em 1924, um professor escolar desconhecido 

de nome Lev Vygotsy, de uma cidade de província chamada Gomel, deu uma 

palestra no Segundo Congresso Psiconeurológico em Lenigrado que deixou a 

plateia sem fala. Vygotsky, ao que se conta, teria argumentado de forma 

ousada e persuasiva que os psicólogos deveriam estudar a consciência, uma 

proposta que estava em total contradição com as idéias predominantes na 

época. Kornilov ou Luria (aqui a história varia) ouviram a palestra e a 

decisão de admitir Vygotsky no quadro de funcionários do Instituto de 

Psicologia Experimental foi tomada imediatamente (VEER; 

VALSINER,1996, p.51).  

 

Quando observamos o percurso investigativo de Vigotsky, é claramente 

perceptível que este levou em conta aspectos conceituais de outras abordagens do 

campo da Psicologia institucional na sistematização de sua abordagem que desenvolveu 

com participação ativa de Leontiev e, de Luria. Assim foi construindo o método para a 

elaboração da Psicologia histórico cultural, inclusive com base em aspectos de 

concordância e ou de discordância do pensamento de outros estudiosos deste campo do 

conhecimento. Uma possibilidade de validação desse entendimento é reforçada quando 

assinalamos duas apresentações realizadas por Vigotsky, no II Congresso 

Psiconeulógico, em Lenigrado (1924): “Os métodos de investigação reflexológica e 

psicológica”; “Como temos que ensinar psicologia hoje” - ambas, em 6 de janeiro de 

1964 (VEER; VALSINER, 1996; VYGOTSKY, 2004a; VIGOTSKI, 2004b; 

VYGOTSKI, 2012). 

Uma terceira apresentação foi realizada no dia 10 de janeiro no mesmo ano 

das duas primeiras. Intitulada “Os resultados de um levantamento sobre o estado de 

espírito dos alunos nas últimas aulas das escolas de Gomel em 1923” 
69

, esta palestra foi 

                                                                                                                                                                                            
acesso a uma boa biblioteca. Vigotsky nasceu em novembro de 1896, em Orsha, cidade provinciana do 

oeste da Rússia. Morreu em junho de 1934, em Moscou, acometido de tuberculose, que enfrentara por 

catorze anos (VEER; VALSINER, 1996). 
69

 Neste trabalho Vigotsky procurou demonstrar que a reflexologia conforme concebida por Bekhterev e 

Pavlov não tinha o direito de assumir o status de uma escola de pensamento dentro da psicologia, uma 

vez que limitou seus estudos a processos inferiores de organismos, sem contudo apresentar algum estudo 
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publicada e é digna de atenção uma vez que nos dá pistas quanto ao interesse de ter sido 

Vigotsky convidado para trabalhar no Instituto de Psicologia Experimental da 

Universidade de Moscou, que era dirigido, desde 1924, por Kornilov
70

. Deste contexto, 

também podemos inferir a influência de outros estudiosos, como Kornilov, na 

elaboração da abordagem histórico cultural. Portanto: 

 

[...], o começo da luta pela psicologia marxista no início da década de 1920 

estava intimamente ligado aos esforços graduais do regime soviético para 

anexar os domínios do conhecimento científico e humanístico e exilar os 

especialistas com históricos de classe não confiáveis. Claro que isso definia 

duas condições axiomáticas para a “nova” psicologia: ela devia declarar de 

forma indiscutível sua lealdade ao marxismo e a questão do determinismo 

classista dos fenômenos psicológicos tinha que aparecer nela de alguma 

forma. De fato, a sociedade soviética desde o começo da década de 1920 

encheu-se de sugestões e expectativas sociais para a conversão a uma linha 

marxista e seu desenvolvimento posterior. Claro que a forma que essa 

“linha” deveria assumir não tinha sido (ainda) estritamente determinada, uma 

vez que foi possível que muitas versões diferentes de “psicologia marxista” 

aparecessem e competissem pelo domínio nas discussões psicológicas e 

filosóficas da década de 1920 (VEER; VALSINER, 1996, p.140-141).  

 

 

Vemos, portanto, que o percurso de desenvolvimento da abordagem de 

Vigotsky, como não poderia deixar de ser, se relaciona com a trilha dos estudos 

investigativos de pesquisadores contemporâneos. Situando historicamente o 

desenvolvimento de sua abordagem, podemos observar que esta construção, além de 

contribuir, indiscutivelmente, na compreensão sobre o desenvolvimento do psiquismo 

humano por meio de relações mediadas é, em si mesma, uma expressão da dialética 

subjacente à realidade da construção mediada de todo conhecimento humano, como 

quis demonstrar este estudioso, influenciado - teórica e metodologicamente - pelo 

materialismo histórico dialético de Marx (VEER; VALSINER, 1996; VYGOTSKY, 

2004a; VYGOTSKI, 2012). 

                Vigotsky ao chegar, em 1924, no Instituto de Psicologia Experimental de 

Moscou
71

, era como um estranho, visto que dirigia suas atividades de estudo em torno 

                                                                                                                                                                                            
importante sobre a consciência dos seres humanos. Tanto Bekhterev quanto Pavlov, mesmo aceitando o 

papel importante da consciência, consideravam que seu estudo científico era impossível (VEER; 

VALSINER,1996).  
70

 Kornilov esteve associado, desde 1907 à Chelpanov, dirigente e fundador do citado instituto, até 1923. 

A partir de 1924 Kornilov passou a convidar pessoas novas para trabalhar com ele a fim de desenvolver 

novos planos de pesquisa com base em sua visão reactológica. 
71

 Anteriormente denominado Instituto Psicológico. 
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da Psicologia da Arte
72

, da Defectologia
73

, da Psicologia Pedagógica e Pedologia, fora 

deste Instituto. No entanto, achamos pertinente destacar que o 

 

[...] Instituto, sem dúvida, desempenhou um papel importante no 

desenvolvimento do pensamento científico de Vygotsky. O trabalho no 

Instituto, [...], possibilitou que ele conhecesse vários dos psicólogos mais 

destacados da época. Também tinha uma excelente biblioteca e 

equipamentos à sua disposição [...]. Não se deve esquecer, porém, que a 

maior parte do pessoal científico do Instituto havia sido convidada a trabalhar 

lá antes de sua chegada. (VEER; VALSINER, 1996, p.56-57).  

 

Em 1926, Vigotsky escreveu seu novo manuscrito
74

 sobre “A análise da 

crise na Psicologia”: 

Esse manuscrito demonstrou um conhecimento completo da literatura 

psicológica da época e preparou o caminho para o desenvolvimento da teoria 

histórico-cultural. [...]. [...] na mesma época foi publicado seu Psicologia 

pedagógica, um livro que resumia boa parte de suas atividades de pesquisa 

desde o período de Gomel [...]. Provavelmente foi esse manuscrito que 

estimulou Kornilov a contratar um professor escolar de província (VEER; 

VALSINER, 1996, p.59).  

 

Entendemos ter sido nesse contexto que Vigotsky obteve grande estímulo 

para o desenvolvimento de seus estudos sobre a origem da consciência, bem como o 

interesse pelo método instrumental como um dos principais conceitos para esse seu 

estudo que, em 1927, daria a conhecer as primeiras ideias do que, posteriormente, 

implicaria em sua abordagem histórico cultural (VEER; VALSINER, 1996; 

VYGOTSKY, 2004a).  

Em 1927, os estudos de Vigotsky sobre defectologia sofreram forte 

influência do pensamento de Adler (1927) com sua terceira edição de “Praxis und 

                                                                 
72

 Para VEER e VALSINER (1996) por motivos que não estão claros, as cópias pessoais de Vygotsky de 

A Psicologia da Arte foram perdidas. Somente muitos anos depois, um manuscrito do livro foi encontrado 

em arquivo particular do diretor de cinema Eisenstein, que era amigo pessoal de Luria e de Vygotsky. 
73

 Considerando as inúmeras publicações de Vigotsky, e outros critérios, destacamos as relacionadas aos 

seus estudos em defectologia. O que culminou com a publicação de vários artigos sobre a educação de 

crianças com “defeitos mentais e físicos”. Tendo sido “líder científico” do Instituto de Defectologia, seus 

estudos nesse campo do conhecimento psicológico permitiram, em 1925, sua única saída para fora da 

União Soviética.  Foi à Berlim, Amsterdam, Paris e, em Londres, fez uma palestra sobre esse seu 

trabalho. Era pouco comum receber autorização para viagens ao exterior. 
74

 Apesar de ter concluído seu manuscrito de Psicologia Pedagógica, em 1924, foi somente em 1926 que 

ocorreu a publicação. Por ocasião destes seus escritos, observamos a influência do pensamento 

reflexológico de Pavlov sobre as ideias de Vigotsky. Neste período ele defendia que todo comportamento 

humano encontrava sua origem em reações e estímulos vindos do mundo exterior. Essas reações eram 

organizadas em três partes: recepção do estímulo, processamento do estímulo e resposta do estímulo. 

Mesmo assim, seguindo Kornilov, Vigotsky preferia falar em “reações”, segundo ele, um termo mais 

geral, aplicável a animais sem sistema nervoso e a plantas. Segundo ele deveria ser usado principalmente 

para enfatizar o fato de que seres humanos partilham a natureza reativa de seu comportamento com 

formas mais primitivas de vida. Foi somente alguns anos depois (1928) que Vigotsky alcançou a fase 

madura de sua abordagem, desenvolvendo uma perspectiva distintamente nova em psicologia. 
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Theorie der Individual psycologie” (VYGOTSKI, 2012) 
75

. Neste caso, é interessante a 

referência feita por VEER & VALSINER (1996), para o caso de apreensão desse 

percurso histórico no desenvolvimento da Psicologia Histórico cultural: 

 

[...] Vygotsky tentou integrar a teoria de Adler a seu próprio pensamento 

ainda parcialmente reflexológico e à ideologia marxista. [...] ele definiu a 

educação como o estabelecimento de reflexos condicionados, sem ver 

distinção, a princípio, entre a educação de crianças defeituosas e outras 

crianças  neste aspecto. Em 1927, ele ainda afirmava isso - e, com base nessa 

idéia, chegou a postular a “completa reeducabilidade da natureza humana” - 

mas, ao mesmo tempo, dizia que este era apenas um dos lados da questão e 

começava a enfatizar a natureza profundamente única de cada criança 

defeituosa, o que tornava necessário um sistema especial de educação 

(VEER; VALSINER, 1996, p.81). 

 

 

 Então, em 1928
76

, influenciado pela base histórica e dialética da teoria 

marxista, ao desenvolver sua abordagem histórico cultural não a reduziu a elaborações 

de ordem empírica mas a desenhou segundo uma orientação dialógica e dialética com 

respeito à forma como vamos organizando o nosso pensamento sobre uma dada 

realidade ou fenômeno. Em outras palavras, não é possível dissociar totalmente o que 

pensamos do pensamento do outro, não pensamos sem as ideias relacionadas ao outro 

social. 

Tal reflexão nos constrange a afirmar que um complexo conjunto de ideias
77

 

implicou na elaboração da abordagem histórico cultural de Vigotsky, como teoria da 

aprendizagem e desenvolvimento humano. O diálogo com outras perspectivas teóricas, 

científicas, filosóficas e sociológicas, de alguma forma permitiram a mediação 

necessária para que este estudioso chegasse à consecução de sua abordagem. 

Em nosso estudo, envolvendo a mediação como importante conceito na 

práxis do AEE em relação a “Sol”, no COLUN/UFMA, compreender o percurso 

histórico do pensamento científico de Vigotsky nos permitiu alcançar o curso, também 

                                                                 
75

 “Práxis sobre teoria do indivíduo psicológico” (VYGOTSKI, 2012). 
76

 Podemos dizer que chegamos ao ponto mais maduro dos estudos científicos de Vigotsky.  
77

 Alguns exemplos desses complexos conjuntos de ideias podem ser citados: pensamento de Durkheim - 

para compreender qualquer fenômeno humano complexo, temos que reconstruir suas formas mais 

primitivas e simples e acompanhar seu desenvolvimento até seu estado atual. Em outras palavras estudar 

sua história; Pensamos também ser digno de nota o apoio dado por Vigotsky ao pensamento evolutivo da 

década de 1890 que estava associado ao trabalho de C. Lloyd Morgan, H. Osborne e J. M. Balddwin. 

Com respeito a este último, destacamos como uma das influências no desenvolvimento da metodologia da 
abordagem histórico cultural. Também a zoopsicologia de Vagner com suas contribuições teóricas sobre 

o desenvolvimento do comportamento inteligente a partir de observações empíricas com insetos e aves 

(espécies encontradas na parte inferior da escada evolutiva) diferenciando instinto de intelecto; 

Thurnwald (1922) com a afirmação básica de que a mente moderna é superior à mente pré-histórica 

(Psycologie des primitiven Menschen). Para aprofundamentos consultar VEER e VALSINER (1996). 
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histórico, da elaboração dos conceitos de sua abordagem, sobretudo no que tange a 

origem e ao desenvolvimento dos processos mentais superiores desencadeados pelos 

processos de mediação, que se constitui na categoria central da abordagem histórico 

cultural.  

Vigotsky, influenciado pelos pressupostos teóricos de Marx, entendia que os 

estudos do comportamento psíquico superior deveriam ser fundamentados a partir da 

atividade prática, laboral do homem, pois 

 
[...] os clássicos do marxismo destacaram dessa atividade, em primeiro lugar, 

sua condição instrumental, o caráter mediado do processo laboral por meio 

de ferramentas. Vigotski decidiu começar com uma analogia e análise dos 

processos psíquicos. Em sua mente surgiu uma hipótese: não seria possível 

achar um elemento de mediação nos processos psíquicos do homem em 

forma de instrumentos psíquicos? As conhecidas palavras de F. Bacon: “Nem 

a simples mão, nem a razão entregue a si mesma dispõem de grande força. 

As coisas se resolvem à base de ferramentas e meios auxiliares” [...] 

confirmavam indiretamente sua proposição. Naturalmente, o pensamento de 

F. Bacon encerra mais de um significado e cabe interpretá-lo. [...] para 

Vigotski servia de confirmação para sua própria hipótese, baseada na teoria 

de K. Marx sobre a atividade laboral (VYGOTSKY, 2004a, p.440).    

 

Finalmente, consideramos relevante destacar que o desenvolvimento da 

abordagem histórico cultural de Vigotsky, com a participação de seus colegas 

colaboradores
78

, se concretizou sob a ênfase de um exercício intelectual dialético e 

alinear de pensamento. Processo em que ora compartilhou, ora negou as ideias de 

diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento humano. 

É compreensível, portanto, que o interesse de Vigotsky por diferentes 

teorias evolutivas estivesse relacionado a seus estudos sobre o surgimento das funções 

psicológicas superiores, bem como, sobre a relação entre estas e as funções inferiores. 

Ele admitia que a divisão entre as funções psíquicas inferiores (pensamento em 

imagens, memória mecânica, atenção involuntária etc.) e superiores (pensamento 

conceitual, memória lógica, atenção voluntária etc.) teria sido um importante avanço. 

Contudo, sua compreensão quanto ontogênese do pensamento, 

 

[...] oferecia uma nova solução para o problema da relação entre as funções 

psíquicas superiores e as elementares. As funções psíquicas inferiores, 

elementares, estavam para ele relacionadas com a base dos processos 

psíquicos naturais e as superiores com a dos mediados, “culturais”. Esse 

enfoque explicava, de maneira inovadora, tanto a diferença qualitativa entre 

as funções psíquicas superiores e as elementares [...]. Finalmente, as 

peculiaridades das funções psíquicas superiores [...] tinham sua explicação na 
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 Aqui me refiro principalmente a Luria e a Leontiev. 
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existência de “instrumentos psicológicos” (VYGOTSKY, 2004a, p.444). 

 

No caso específico de sujeitos com deficiência intelectual consideramos 

Vigotsky (1997; 1998; 2000; 2004a; 2004b), um grande expoente com as contribuições 

de seus estudos a respeito da aprendizagem e do desenvolvimento desses sujeitos. Em 

seus escritos sobre defectologia (1997) 
79

, afirma, que no tocante a natureza desta 

condição
80

, todo pesquisador tropeça neste aspecto com duas concepções opostas. Uma, 

que intenta distinguir a natureza do retardo mental da natureza da deficiência 

intelectual, enquanto que a outra concepção faz essa distinção a partir do que considera 

perturbações da esfera afetiva. A tais correntes critica Vigotsky, quando as mesmas 

separam a questão da natureza do “retraso mental” em dois campos, em forma de 

alternativa, “ou isto ou aquilo” (VIGOTSKY, 1997). 

Para Vigotsky (1997) a importância referida a esses dois campos, 

intelectual/afetivo, deve ser reelaborada, ou seja, “la relación entre lo uno y lo outro, el 

nexo y la dependência que existem entre los defectos afectivos e intelectuales em los 

niños retrasados” (VIGOTSKY, 1997, p.252).
81

 Assim, ele concebe a natureza do 

retardo mental como uma condição onde se estabelecem relações de dependência entre 

os aspectos afetivos e intelectuais em sujeitos com retardo mental. Em consequência 

deste pensamento, aponta tal relação como centro de seus estudos, com objetivo de 

desenvolver uma abordagem teórica sobre a natureza do “retardo mental” infantil. 

Para alcançar seu objetivo, Vigotsky (1997) revisou aspectos de estudos 

teóricos, coletando dados clínicos e experimentais da ciência contemporânea. Sem nos 

determos em aprofundamentos, neste texto, restringimo-nos a aludir às tendências 

conceituais psicológicas, em cujas abordagens por meio de seus defensores, ora se 

inclinavam para o campo de uma teoria intelectualista (racionalista, empirista), ora para 

uma teoria anti-intelectualista, ou, e então, que assim concebiam o desenvolvimento da 

consciência humana: 

 

O que é que tem em comum todos os fenômenos que a psicologia estuda, o 

que é que transforma em fatos psíquicos os mais diversos fenômenos - desde 

a secreção da saliva nos cachorros até o prazer da tragédia -, o que têm em 

comum os desvarios de um louco e os rigorosíssimos cálculos de um 

matemático? A psicologia tradicional responde: o que têm em comum é que 

todos eles são fenômenos psíquicos, que não se desenvolvem no espaço e só 
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 Tomo V. 
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 Denominada por Vigotsky (1997), retraso mental (Obras Escogidas - V/ Fundamentos de 

Defectologia). 
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 “A relação entre um e outro, o nexo e a dependência existente entre os aspectos afetivos e intelectuais 

em crianças com retardo”. (Vigotsky, 1997, p. 252). 
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são acessíveis à percepção do sujeito que os vive. A reflexologia responde: o 

que têm em comum é que todos esses fenômenos são fatos de 

comportamento, processos correlativos de atividade, reflexos, atos de 

resposta do organismo. Os psicanalistas dizem: o que há de comum a todos 

esses fatos, o mais primário, o que os une e constitui sua base é o 

inconsciente. Portanto, essas três respostas estabelecem três significados 

distintos da psicologia geral, a qual definem como a ciência 1) do psíquico e 

de suas propriedades, ou 2) do comportamento, ou 3) do inconsciente 

(VYGOTSKY, 2004b, p.213). 

 

                    

Posicionarmo-nos, portanto, diante dessa abordagem psicológica 

entendendo-a como campo de conhecimento, necessário, na compreensão dos eventos 

psíquicos humanos e na formação de profissionais da escola. Assim, neste estudo 

pautado na importância da mediação no AEE, a aluno com deficiência intelectual, 

utilizamos alguns dados coletados para destacar a insuficiência das posições 

pedagógicas com traços conceituais do inatismo e do ambientalismo. Estas posições 

associadas às práticas homogêneas, no contexto escolar, reforçaram nosso entendimento 

de que a construção de um AEE, no COLUN/UFMA, deve estar fundamentada na 

mediação segundo a abordagem histórico cultural. Esta, desenvolvida 

colaborativamente, deve ser a marca distintiva desse apoio à inclusão do referido aluno 

ao currículo regular da escola.  

Aliás, ainda com respeito à compreensão dos fenômenos do psiquismo 

humano pelas diferentes perspectivas de análise psicológica, achamos oportuno destacar 

a contradição que é nos referirmos ao ser humano como único animal pensante por ser 

racional. Não é que não concordemos com esta afirmação, mas entendemos que ela se 

torna incompleta se cogitamos que o pensamento humano se constitui de elementos, 

multideterminados, influenciados por suas características biológicas, psicológicas 

(afetividade, emoção, etc.), históricas e culturais. Com isto, mediados pela abordagem 

histórico cultural, entendemos a racionalidade constituída, em unidade, sob a influência 

destas características.   

 Nesse sentido, caminhamos na explicitação de nossa posição metodológica, 

neste estudo, que insere a mediação como estratégia fundante no AEE para aluno com 

deficiência intelectual. Tratamos, portanto, de uma mediação que fomenta reflexões em 

torno das práticas escolares para que, estas, atendam ao desafio da inclusão escolar do 

referido aluno. Para nós essas práticas, mediadas com caráter colaborativo e 

progressivo, trazem implicações qualitativas no trabalho dos profissionais da escola de 

um modo geral, no AEE e no contexto da sala de aula regular, pelos professores que, 
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[...] encontram dificuldades em trabalhar as diferenças individuais ao levantar 

como problema a turma heterogênea, ressaltando, também, o “desinteresse” 

dos alunos vistos como “faltosos, agressivos e mal educados”, apontando a 

necessidade de premiações aos melhores e mais assíduos. Com isso, mantêm 

a visão hegemônica e de pertencimento dos “iguais” na classe, construída 

historicamente pela prática da educação tradicional (OLIVEIRA, 2011, p.38). 

 

No cerne da escola regular, variadas práticas docentes, têm se materializado. 

Dentre elas, poucas levam em consideração que somos sujeitos históricos, 

multideterminados. Isto tem provocado um distanciamento entre os sujeitos e as práticas 

escolares. Com isso temos observado entre os profissionais da educação um caráter 

acentuado de inquietação, insegurança, insatisfação, principalmente, professores, 

quando se deparam com experiências que envolvem o ensino de algum sujeito 

considerado alvo da Educação Especial. Conforme Facci (2010), 

 

Os reflexos dessa crise que a sociedade enfrenta encontram-se na escola e no 

trabalho do professor. A prática pedagógica tem ficado à mercê de várias 

teorias pedagógicas e psicológicas, ou mesmo “modismos” presentes no 

contexto atual da educação. Teorias, que, entretanto, muitas vezes, não são 

pautadas em fundamentos filosóficos consistentes ou que se baseiam no 

ecletismo, retirando de cada perspectiva teórica aquilo que pode ser 

interessante para compreender o processo de ensino e aprendizagem (FACCI, 

2010, p. 123).  

 

No que se refere a esta questão envolvendo a inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual, muitas vezes, o AEE se desenha de forma bastante peculiar. Entre 

o que orienta a Política Nacional de Educação Especial/2008 - PNEE/2008 - e uma dada 

realidade, são multiformes as condições de objetivação deste atendimento. Tais condições 

envolvem posturas pedagógicas que remetem a concepções de avaliação, de ensino e de 

aprendizagem escolar. 

No espaço pesquisado observamos a predominância de concepções de 

avaliação somativa e seletiva, de ensino, sob a ênfase de currículo enquanto fim em si 

mesmo, em detrimento da aprendizagem de “Sol”. Assim, buscamos o desvelamento da 

realidade posta nas relações entre profissionais do COLUN/UFMA. Com respeito à 

problemática envolvendo o fracasso escolar do aluno em referência e sua demanda pelo 

AEE, afirmamos que necessita ser desvelada, utilizando a mediação como recurso 

pedagógico transversal no AEE com vistas às possibilidades de avaliação e de ensino 

compatíveis com “Sol”.  
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As lentes da mediação utilizadas nas observações nas salas regulares e nas 

salas de recursos, nos encontros para o “Círculo Reflexivo”, e ainda em encontros e 

reuniões realizados na escola permitiram apreender o status, de não pertencimento, do 

referido aluno que poderia até denunciar sua exclusão cantando... 

[...] Se não me vê, não entende… 

Não procure saber onde estou 

Se o meu jeito te surpreende 

Se o meu corpo virasse sol 

Se minha mente virasse sol 

Mas só chove e chove... 

Se um dia eu pudesse ver 

Meu passado inteiro 

E fizesse parar de chover 

Nos primeiros erros 

Meu corpo viraria sol 

Minha mente viraria sol 

Mas só chove e chove... 
              

A mediação pedagógica, sob a perspectiva da abordagem histórico cultural, 

tem como ponto de partida o trabalho de situar o sujeito historicamente, e a partir disso 

exercer a função de mestre, ao qual cabe o papel de regular o meio pedagógico. 

Segundo esse entendimento, neste estudo, procuramos pensar “uma trilha” 

para a realização de um AEE, por meio do qual “Sol” se beneficie.  Neste sentido, o 

aprofundamento do conceito de mediação e seu exercício na práxis, no COLUN/UFMA, 

revelou ser este um caminho necessário para gerar as condições de organização deste 

apoio à inclusão escolar.    

O AEE, nas escolas públicas, poderá se constituir ferramenta para objetivação 

de uma inclusão. Para isso, é preciso que este atendimento se efetive segundo bases 

conceituais que ampliem certas concepções ainda muito presentes nas práticas 

curriculares. Sendo para isto necessário, 

 

[...] ir da patologia à normalidade, explicar e compreender o homem normal a 

partir da patologia e não o inverso, como se vinha fazendo até agora. A chave 

da psicologia está na patologia; e não porque esta última tenha desvendado e 

estudado antes as raízes da psique, mas porque esta é a natureza interna dos 

fatos que, por sua vez, condiciona a natureza do conhecimento científico 

sobre esses fatos. Se, para a psicologia tradicional, qualquer pessoa com uma 

psicopatologia é, como objeto de estudo, uma pessoa em maior ou menor 

grau normal e deve ser definida em relação à normalidade, para os novos 

sistemas, qualquer pessoa normal é mais ou menos patológica e deve, 

portanto, ser interpretada como uma variante de tal ou qual tipo patológico. 

Em termos simples, alguns sistemas consideram a pessoa normal como 

protótipo e o indivíduo patológico como uma variedade ou variante desse 

protótipo; outros, pelo contrário, tomam como modelo o fenômeno 
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patológico e consideram o normal como uma de suas variedades 

(VYGOTSKY, 2004b, p.204-205). 

 

  

Então, quando consideramos a mediação da abordagem vigotskyana como 

balizadora no AEE, ao aluno com deficiência intelectual, fomos influenciados pelas 

características dessa abordagem na apreensão do desenvolvimento humano. Sabendo que 

se, na escola, a dinâmica envolve o ensinar, o aprender, o avaliar, o aprovar ou reprovar, 

como aspectos privilegiados, vemos como necessário que a inclusão escolar se efetive 

segundo uma práxis que se aproxime do aluno concreto, e se afaste do aluno “empírico”. 

Conforme evidencia Saviani (2005, p.143-144): 

 

Mostro o aluno concreto e apresento o concreto como a síntese de múltiplas 

determinações definidas enquanto relações sociais. Portanto, o que é do 

interesse deste aluno concreto diz respeito às condições em que se encontra e 

que ele não escolheu. [...]. Isto anula a idéia de que o aluno pode fazer tudo 

pela sua própria escolha. Essa idéia não corresponde à realidade humana. Daí a 

grande importância de distinguir, na compreensão dos interesses dos alunos, 

entre o aluno empírico e o aluno concreto, firmando-se o princípio de que o 

atendimento aos interesses dos alunos deve corresponder sempre aos interesses 

do aluno concreto. É neste âmbito que se situa o problema do conhecimento 

sistematizado, que é produzido historicamente e, de certa forma integra os 

meios de produção. Esse [...] pode não ser do interesse do aluno empírico, ou 

seja, o aluno em termos imediatos, [...], mas, [...] corresponde diretamente aos 

interesses do aluno concreto, pois, enquanto síntese das relações sociais, ele 

está situado numa sociedade que põe a exigência do domínio deste tipo de 

conhecimento. 

       

No cerne da realidade desse apoio à inclusão - o AEE - a mediação, enquanto 

práxis favorece nas construções avaliativas, tanto no que se refere ao seu uso como 

recurso para/na/da aprendizagem, quanto na identificação do público alvo da Educação 

Especial.  

Com respeito à avaliação para identificação do público alvo da Educação 

Especial, segundo as diretrizes nacionais, fato curioso, senão um indicativo de fragilidade 

na consecução da inclusão, escolar, se refere à inobservância quanto a esse processo em 

documento normativo ou orientador do Atendimento Educacional Especializado
82

.  
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 Não obstante esta reflexão, achamos pertinente destacar em nota que o MEC, em um dos volumes de 

coleção referente a informações básicas de caráter pedagógico sobre o público alvo da Educação Especial 

(2006), destinou para situar conceptualmente qual deveria ser a finalidade da avaliação e como deveria se 

dar o processo na identificação do referido alunado. Observamos que, neste volume, o conteúdo 

apresentado fornece pistas da concepção de avaliação para a aprendizagem dos alunos com esforço de 

distanciá-la de um modelo clínico, bem como cita referências de estudiosos que apresentam algumas 

convergências desta concepção. Assim, o modelo proposto se inspira nas modernas concepções 

interativas e contextuais do desenvolvimento humano (WINNICOT, 1956; ERIKSON, 1971; 

SCHAFFER, 1977, 1993; BRUNER, 1977; BROFENBRENNER, 1987; WERTSH, 1979; 1988; 

RAPPAPORT; FIORI; DAVIS, 1981; KAYE, 1986; VYGOTSKY, LURIA; LEONTIEV, 1988; 
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Na Resolução CNE/CEB nº 04, de 2009, que institui as diretrizes 

operacionais para o AEE na educação básica, é notória a omissão de conteúdo que remeta 

a uma compreensão de quem serão os responsáveis por tal avaliação ou mesmo que 

aspectos, serviços, políticas estão implicados. Contudo, acreditamos que, em função da 

falta de clareza deste documento normativo, o MEC/SECADI/DPEE dispôs a Nota 

Técnica nº 04/2014, constando orientações quanto a documentos comprobatórios para 

que o AEE proceda com a seleção de seu público e, desta forma, proceda com o apoio 

pedagógico que lhe é peculiar. Nesse sentido, da identificação do alunado da Educação 

Especial, este documento, nos chama a atenção quanto à garantia do AEE para os 

seguintes aspectos:  

 

[...] não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 

(diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE 

caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de 

caso, primeira etapa da elaboração do plano de AEE, se for necessário, o 

professor do AEE poderá articular-se com profissionais da área da saúde, 

tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano de 

AEE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas, complementar, 

quando a escola julgar necessário. O importante é que o direito das pessoas 

com deficiência à educação não poderá ser cerceado pela exigência de laudo 

médico (MEC, 2014, p.03). 

  

Entretanto, no caso deste estudo, com ênfase na necessidade de condições 

mediadas para o acesso escolar de alunos com deficiência intelectual, o que se percebe 

como evidência nas escolas públicas, mesmo com as orientações de uma Política 

Nacional de Educação Especial/2008 pautada em objetivos e diretrizes que se 

desdobram por meio de tantos outros documentos normativos, é que o AEE vai se 

efetivando nos contextos escolares de muitas formas segundo perspectivas empíricas ou 

teóricas, que têm revelado incompatibilidades com as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos.  

A referida realidade, de AEE, se expressa em Oliveira et. al. (2015), ao 

apresentar resultados de pesquisa em nível de extensão, vinculada ao ONEESP, 

                                                                                                                                                                                            
ROGOFF, 1993; KLEIN; FONTANIVE, 1995; PESTANA, 1998, dentre outros). Observamos, também, 

que o modelo de avaliação tem significativa influência da instituição norte-americana, atualmente (desde 

2006) denominada AAIDD, como se pode observar em quadro síntese do modelo brasileiro de avaliação 

no âmbito da Educação Especial - modalidade de suporte à inclusão na escola denominada regular 

(Anexo 05). 
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envolvendo, trinta e quatro (34) professoras que atuavam em dezesseis (16) salas de 

recursos multifuncionais, dezesseis (16) escolas públicas - educação infantil e ensino 

fundamental - e uma coordenadora do Departamento de Educação Especial do sistema 

municipal de ensino. As autoras assim afirmam: 

 

Evidenciam-se, portanto, contradições na oferta de condições para que essa 

meta se efetive: as formações pensadas e desenvolvidas em escala nacional, 

não se democratizam para todos os professores dos municípios brasileiros 

que já estão atuando como professores de sala de recurso multifuncional, no 

qual emerge o constante sentimento de despreparo, dificuldades de ofertar 

com qualidade o AEE num espaço pedagógico de multifunção, que realmente 

exige um professor hábil para exercer funções específicas considerando a 

diversidade das necessidades educacionais especiais de todos os seus alunos e 

ainda apoiar o professor do ensino comum e orientar as famílias. É premente 

se refletir se as propostas de formação inicial e continuada, tem contribuído 

ou não para formar esse profissional especialista, e como a formação ofertada 

tem impactado na prática desses professores (OLIVEIRA et.al., 2015, p.12-

13). 

 

O AEE, nas escolas públicas, se encontra diante do desafio de responder 

pedagogicamente aos alunos com deficiência intelectual no Ensino Fundamental, 

considerando suas características biopsicossociais. Esse desafio tem encontrado limites 

para superação na medida em que, no trabalho pedagógico, são relevantes as atividades 

mecânicas e homogeneizantes por meio de um currículo que se desenvolve em 

detrimento do sujeito que elabora seu próprio conhecimento. E a revelia das 

características do aluno, esse mesmo currículo, que deveria ser meio para 

aprendizagens, se volta contra o sujeito da aprendizagem, sobrecarregando-o com 

atividades cuja finalidade e/ou intencionalidade não se aplicam às demandas de 

desenvolvimento destes. Sob essa perspectiva de análise recorremos ao pensamento de 

Pires e Pires (2011) para destacar o nível de complexidade, de importância do trabalho 

pedagógico com a diversidade escolar, e seus contributos na constituição do aluno como 

sujeito desejante, pensante e, portanto, com papel efetivo na constituição do currículo 

escolar, das relações sociais e de si, como ser sócio histórico que é. 

 
Explicitando com mais precisão, diríamos que a própria organização escolar 

já deve ser uma prática voltada para a diversidade, assim como o pensamento 

pedagógico dos docentes que a integram. O conceito de diversidade é, por si 

só, marco de um contexto sócio cultural, suficientemente forte para orientar 

a filosofia da escola, definir o currículo e suscitar as práticas pedagógicas 

dos professores. Dado que a diversidade é uma realidade social e escolar 

complexa, as diferentes contextualizações inerentes à diversidade e à 

diferenciação apelam para a didática como uma realidade complexa, que 

adquire todo seu valor na interconexão e interação com a realidade concreta 

da escola (PIRES; PIRES, 2011, p.224-225, grifos nossos). 
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Portanto, quando se privilegia a educação sistematizada como um processo 

com sentido de unidade e intencionalidade na formação do indivíduo, omnilateral, é 

importante considerar que cada etapa, nível, área e contexto de ensino tem sua 

importância unívoca. E neste aspecto entendemos que a diversidade dos sujeitos 

escolares deve ser colocada como referencial, como desafio para o desenvolvimento do 

currículo, que expresse ao mesmo tempo a unidade na dinâmica de funcionamento da 

escola e o respeito pedagógico a essa diversidade. Isto fará muita diferença no 

desenvolvimento não apenas dos alunos com deficiência intelectual, mas de todos os 

alunos.  

Este é um lugar ou status a ser alcançado pela escola e, em função dele, se 

coloca um grande desafio para que o AEE se constitua, efetivamente, em apoio para 

inclusão do aluno com deficiência intelectual em contextos de ensino escolar 

alicerçados pelos conhecimentos necessários à compreensão do por que e do como um 

indivíduo está ou não está aprendendo. No caso de alunos com deficiência intelectual 

esta condição profissional pode ser mediada por apoios do AEE: 

 

[...] os apoios permitem às pessoas com deficiência intelectual realizar 

determinadas atividades e funções mentais, que, em um primeiro momento, 

não fariam de forma independente, autônoma. No entanto, o fato de 

conseguirem realiza-las com a colaboração de outros, pode indicar que, 

posteriormente, façam-nas por si mesmas; pois, para Vygotsky (1989), a zona 

de desenvolvimento proximal define os processos que estão em formação, 

que estão começando a desenvolver-se. Portanto, os apoios podem funcionar 

como promotores de desenvolvimento, na medida em que a interação e a 

colaboração com as pessoas (apoios) podem suscitar processos internos que, 

uma vez internalizados, tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 

independente da pessoa com deficiência intelectual (DIAS, 2010, p.59). 

 

 

Nesse contexto, denominado “inclusivo”, é sem sombra de dúvidas 

necessário que o AEE em construção, no âmbito de muitas escolas, ultrapasse as 

limitações da ordem de sua concepção e se realize num processo de constituição de 

saberes escolares que articulem a educação emancipada dos alunos com deficiência 

intelectual, sem que os fatores condicionantes, para uma educação especial, justifiquem 

sua exclusão das salas de aula onde a marca genética e genérica para o desenvolvimento 

deveria estar voltada para a diversidade humana em todas as suas formas. Assim, 

compete criar condições para um Atendimento Educacional Especializado que se paute 

em tudo que, legalmente, se possa colocar a favor da inclusão, do aluno com deficiência 

intelectual, e em tudo que for necessário “inventar” na constituição política e 



123 

pedagógica da escola para fins de sua inclusão. Referimo-nos, portanto, a um planejar 

que caminhe na contramão da reprodução homogeneizante dos conhecimentos. Nesse 

sentido, na organização desse apoio à inclusão escolar devem se garantir o pensamento 

criativo no desenvolvimento de contextos de aprendizagens que oportunizem 

experiências humanizadoras para o aluno com deficiência intelectual.  

 A respeito do processo de humanização que se inicia com o nascimento de 

cada indivíduo nos apoiamos no plano conceitual de Vigotsky e Luria. Estes 

concordavam com o princípio segundo o qual todos os processos psicológicos estão 

baseados em reflexos, mas discordavam da posição segundo a qual os processos 

psicológicos complexos poderiam ser reduzidos a cadeias de reflexos
83

. Assim, 

chamamos a atenção para a importância da mediação, enquanto práxis intencional, que 

Vigotsky denominou unidade mínima adequada a uma psicologia que fosse abrangente 

ao ponto de não negar as características básicas dos processos psicológicos, 

exclusivamente, humanos (LURIA, 1990). Assim, alicerçado por investigações 

envolvendo a base reflexa tanto do comportamento do homem quanto dos outros 

animais, Vigotsky propõe uma propriedade de desvelamento dos processos mentais 

superiores, basilar, na consecução de propostas de ensino humanizantes:  

 

A propriedade elementar característica da consciência humana escolhida por 

Vygotsky foi a mediação. Segundo esta concepção, proposta pela primeira 

vez por Vygotsky no início da década de 20, [...]. Porém, o homem não está 

restrito a simples reflexos tipo estímulo-resposta; ele consegue estabelecer 

conexões indiretas entre a estimulação que recebe e as respostas que emite 

através de vários elos de mediação (LURIA, 1990, p.12-13). 

 

Defendemos, para “Sol”, um AEE cujo caminho para seu acolhimento 

escolar seja, colaborativa e intencionalmente, direta ou indiretamente, mediado pelos 

profissionais do COLUN/UFMA. Desta forma é que entendemos serem significativas as 

possibilidades de desenvolvimento das Funções Superiores do aluno, que como o sol, 

                                                                 
83

 A posição segundo a qual os processos psicológicos complexos poderiam ser reduzidos a cadeia de 

reflexos, muito popular nos Estados Unidos na década de 20 e aceita por K. N. Kornilov, diretor que 

substituiu G. T. Chelpanov, no Instituto de Psicologia da Universidade de moscou no pós-revolução 

russa. A característica marcante, à época, era a fermentação de ideias diferentes no campo da vida 

intelectual. Nesse momento histórico, Luria (1923) e Vygotsky (1924) integraram tal instituto e 

aprofundaram conhecimentos visando um método adequado para abordagem de Funções psicológicas 

superiores envolvendo: a memória voluntária, solução de problemas abstratos, imaginação criativa, dentre 

outras. No tocante à Psicologia condizente com os anseios dos estudiosos soviéticos a ideia era 

desenvolvê-la segundo as bases do materialismo histórico dialético. (Luria, 1990). Kornilov tentou 

estabelecer as linhas gerais de uma psicologia marxista no seu livro “A Psicologia do ponto de vista do 

materialismo” (LURIA, 1990, p.11). 
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permitindo a separação entre o dia e a noite, nos faz sair do escuro pedagógico, que ora 

denominamos exclusão escolar.  

Na investigação de realidade do AEE, tomamos o conceito de mediação, da 

abordagem histórico cultural, como categoria conceitual fundante na aproximação 

necessária entre este apoio à inclusão e o contexto escolar do aluno, com deficiência 

intelectual, no COLUN/UFMA.  

A pesquisa colaborativa, por meio de seu percurso, se traduziu numa 

compreensão humanizadora de AEE a “Sol”. Reforçamos que nossa posição se inclinou 

para o delineamento da mediação enquanto comportamento metodológico, transversal e 

contínuo nas ações dos profissionais da escola, na regulação do contexto escolar, a fim 

de oferecer condições compatíveis com desenvolvimento proximal de “Sol”. 

Por meio do desenvolvimento do conceito de mediação, na perspectiva 

colaborativa da pesquisa foram objetivadas as estratégias para o desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores do aluno com deficiência intelectual. Pensamos, 

categoricamente, que a mediação qualificada pelos estudos, referenciados na abordagem 

histórico cultural, ampliaria as condições de aprendizagens curriculares de “Sol” na 

condição de deficiente intelectual no COLUN/UFMA. 

 

 

4.2.  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) 

 

Percorreremos por diferentes “lugares” da escola investigada, que 

articulados ou não nos dão as pistas em relação às suas demandas na consecução do 

AEE visando a inclusão curricular do aluno com deficiência intelectual. A expressão 

“lugares” que aqui utilizamos diz respeito, principalmente, ao lugar de cada profissional 

no exercício de sua função, lugar enquanto concepção de currículo, de ensino, de 

avaliação e, ainda, o lugar da inclusão escolar em processo de construção no 

COLUN/UFMA por meio do AEE.  

Evidenciamos que a organização do AEE, na realidade investigada se 

manifestou, principalmente por meio de carências formativas. Estas, muitas vezes, 

embotam o AEE tornando-o como, em muitos lugares, uma versão disfarçada de classe 

especial. Como aponta a pesquisa de Albuquerque e Albuquerque (2015), “Inclusão: 

discurso legal e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no cotidiano escolar” 
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que analisou a prática inclusiva na rede pública municipal de ensino de uma cidade 

situada no Nordeste e, também, o potencial inclusivo do AEE no espaço da escola 

regular. A referida pesquisa analisou o modo como professores, apoios, gestores e pais 

concebem a prática de inclusão no interior da escola. E dos depoimentos constatou: 

 

[...], prevalecem os seguintes enfoques: discrepância entre os ditames da lei e 

a realidade da escola; limites dos instrumentos legais, que não asseguram as 

necessárias condições materiais para a concretização da educação inclusiva; 

falta do cumprimento das normas, que provocam várias inadequações 

curriculares. Além disso, citaram o excesso de leis, como mais um obstáculo. 

(ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2015, p.10). 

 

E mais especificamente, com respeito ao AEE, as mesmas autoras, 

apresentam resultados da pesquisa afirmando que, 

 

Nas entrevistas, os professores revelaram que o atendimento educacional, 

previsto na legislação, pode ser um recurso favorável ao desenvolvimento do 

aluno. Todavia, na escola pesquisada, os resultados ainda são insignificantes. 

Nessa fronteira entre as expectativas e a operacionalização dos serviços, os 

professores e os alunos não conseguem conhecer a funcionalidade do setor de 

AEE (ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2015, p.12). 

            

Como se vê, é possível constatar a equivalência entre a realidade da 

pesquisa de Albuquerque e Albuquerque (2015) e a nossa pesquisa. Estas autoras 

admitem que o AEE, pode ser favorável à inclusão de alunos com deficiência, contudo, 

afirmam que esta condição, de inclusão, se mostra insignificante. Apontam também, 

uma separação entre o que se espera do AEE e o que acontece, efetivamente, na escola.  

Assim, temos como entender porque os professores não conseguem conhecer a 

funcionalidade do setor de AEE. E contribuíram ainda, as pesquisadoras, com o 

entendimento por meio do qual se estabeleceu a possibilidade que este apoio à inclusão 

tem de reproduzir uma versão de classe especial. Referimo-nos, principalmente, à 

situação de exclusão desta sala em relação à dinâmica escolar como um todo. Também 

se pode estabelecer relação entre a SRM e a Classe especial, quando excluído, o aluno, 

da sala de aula regular, lhe sobra, contribuições do AEE em SRM.   

Diante do exposto podemos, ainda, constatar que inclusive o caráter 

complementar do AEE, previsto na PNEEPEI/2008, é comprometido quando visto sob a 

perspectiva de apoio à inclusão. Este, quando não demonstra, na dinâmica escolar, 

articulação com o ensino regular revela “incomplementaridade”, no atendimento, 

perdendo em muitos aspectos as características que dão sentido à sua concepção. O que 
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se pode observar quando nos deparamos com o “Caso Sol”. Nesta realidade se observou 

um distanciamento entre aspectos fundamentais que devem ser desenvolvidos na relação 

planejada entre o AEE e a sala de aula regular ou a escola como um todo. Citamos como 

exemplos: 

 O caráter desarticulado entre as práticas da sala de aula regular e as do AEE 

refletindo uma fragmentação pedagógica que inviabiliza a construção coletiva e 

colaborativa da inclusão escolar, necessária ao aluno “Sol”;  

 A compreensão inadequada de aprendizagem e desenvolvimento humano segundo a 

abordagem histórico cultural inviabilizando um processo inclusivo mediado. Em 

detrimento da perspectiva omnilateral se observou, 

 A predominância, nos espaços escolares, de atividades curriculares, de ensino e de 

avaliação, estanques, homogêneas, seletivas e incompatíveis com a perspectiva do 

AEE que, conforme a Resolução nº 04/ 2009, institui “Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial” destacando no artigo13, dentre outros, os incisos II, IV, VI e 

VIII que atribuem ao Professor de AEE: II - elaborar e executar plano de 

Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

 IV - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola; VI - orientar professores e famílias sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno, e; VIII - estabelecer 

articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 

dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 

promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

A realidade de “Sol”, no COLUN/UFMA, não se distancia daquelas 

apresentadas em pesquisas como as de (ARARUNA, 2013; BONDEZAN, 2012; 

PADILHA, 2014). Temos constatado que a realidade da inclusão de alunos com 

deficiência, prevista na Política Nacional de Educação Especial/2008, vem dando sinais 

de esgotamento mesmo com suas diretrizes que apontam o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE - como principal suporte de apoio. Enfaticamente aquele que é 
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realizado em Salas de Recursos Multifuncionais - SRM
84

, segundo essa política, se 

configura como fundamento para o acesso e a permanência escolar do alunado da 

Educação Especial no contexto regular de ensino. Conforme artigo 5º, da Resolução nº 

04/2009 (BRASIL, 2009), o AEE deve ser realizado, 

 

[...] prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou 

em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não 

sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em 

centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias (BRASIL, 2009b, p.05-06). 

 

Nesse panorama político, fica claro que a inclusão do aluno, com deficiência 

intelectual, deve ser pautada em ações práticas onde a oferta do AEE na escola se 

organize mediante,  

 

[...] uma fusão dos dois sistemas, formando um sistema único, porém capaz 

de atender às necessidades dos educandos, deixando de lado atitudes 

segregacionistas para com aqueles que, aparentemente, não aprendem com os 

outros. Tais atitudes, na realidade, só conduzem à negação da função 

precípua da escola: ensinar (MARTINS, 2008, p.22). 

 

Mesmo com as marcas que evidenciam o AEE, principalmente como 

atividade realizada pelo professor especializado na SRM, entendemos que documentos 

previstos pela PNEEPEI/2008 trazem esclarecimentos importantes no sentido de dotar o 

AEE como um trabalho que não deve ser realizado de forma solitária pelo professor da 

SRM.   A Nota Técnica nº 11 de 07 de maio de 2010, por exemplo, dispõe sobre 

orientações para a institucionalização da oferta do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas 

regulares.  O art. 2º, § 3º
 
do Decreto nº 7.611/2011

85
 esclarece que as salas de recursos 

multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 

didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado. E a 

Resolução CNE/CEB nº 04/2009 em seu art. 5º, neste mesmo caminho, enfatiza o 

reconhecimento do AEE no PPP da escola onde deve ser realizado, prioritariamente, 

                                                                 
84

 No âmbito das diretrizes federais, a concepção de salas de recursos multifuncional para o alunado da 

Educação Especial pode ser apreendida (GOMES, 2007, p.28): “A interface entre o Atendimento 

Educacional Especializado e a escola comum acontecerá conforme a necessidade de cada caso, sem a 

intenção primeira de apenas garantir o bom desempenho escolar do aluno com deficiência mental”. 
85

 O Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências. Este decreto estabelece as condições para que 

instituições envolvidas neste apoio à inclusão tenham direito ao recurso do FUNDEB de forma que o 

valor investido no aluno seja duplicado ou não.  
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na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou de outra escola, no turno 

inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns.  Ainda esta mesma 

resolução afirma que a elaboração e execução do Plano de AEE são de competência dos 

professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais em articulação com os 

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

os demais serviços setoriais, conforme disposto no art.9º. Conforme o art. 10º da 

Resolução nº 04/2009 que determina que o Projeto Político Pedagógico da escola deva 

institucionalizar a oferta do AEE, a organização deste apoio à inclusão deve contemplar: 

 

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

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos; II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular 

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

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

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

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

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

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

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

âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da 

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

maximizem o AEE (BRASIL, 2009, s/n). 

               

Trazendo a ênfase de nossas reflexões para a realidade de “Sol” pensamos 

ser necessário avançar com uma proposta de AEE cuja práxis apreenda as contradições 

da escolarização deste aluno. Estas vêm se estabelecendo no COLUN/UFMA e podem 

permitir reducionismos na interpretação da PNEEPEI/2008 que prevê o atendimento 

educacional especializado, “para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo 

oferta obrigatória dos sistemas de ensino, e deve ser realizado no turno inverso ao da 

classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço 

educacional” (BRASIL, 2008, s/n). 

Destaca-se nos documentos a ênfase dada pela referida Política ao espaço da 

SRM no AEE. O que sob nosso ponto de vista contribui na interpretação equívoca de 

ser, esta sala, o principal apoio à inclusão escolar, destacadamente de alunos com 

deficiência intelectual. Entendemos que ao fazer referência ao turno de funcionamento, 

inverso, o AEE, pode acabar sendo confundido com o trabalho específico da SRM.   

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), em nível de Brasil, é 

aqui evidenciado pela representatividade deste atendimento, em diferentes regiões. Essa 

amostra da realidade do AEE revela que, em muitos aspectos, os seus objetivos 



129 

previstos na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva - PNEEPEI/2008 não são alcançados.  

São evidentes as necessidades de rompimentos com certos posicionamentos 

pedagógicos visto que os depoimentos dos sujeitos dessas experiências deixam claro 

que, no desenvolvimento do currículo escolar, ainda são predominantes as atividades 

marcadas pelas concepções de aprendizagem e de desenvolvimento inatistas e 

mecanicistas. Isto reduz, indiscutivelmente, as condições para a objetivação do AEE 

como um recurso dinâmico e multideterminado para inclusão escolar dos alunos nas 

escolas desse país.  

 

 

4.3. RELATOS DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS SOBRE O ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS - RETRATOS DO BRASIL 

 

          Os dados apresentados neste tópico se referem a resultados de pesquisas 

empreendidas no âmbito do Observatório Nacional de Educação Especial 

(ONEESP/2010), que foi desenvolvida pelos partícipes do projeto em duas fases. Em 

cada uma delas, a equipe responsável no âmbito de cada universidade participante 

recorria a metodologias e técnicas que se adequassem à organização das agendas de 

funcionamento nas Secretarias de Educação, escolhidas com base em critérios 

estabelecidos pelas instituições de ensino superior (IES) brasileiras. Grande parte optou 

pela metodologia de Pesquisa Colaborativa, envolvendo técnica de grupo focal com 

professores de SRM. 

Na primeira etapa do projeto foram realizadas entrevistas com os gestores 

da Secretaria Municipal de Educação dos municípios envolvidos por cada IES para 

levantamento de informações quanto ao processo de implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais. A segunda etapa tratou da realização de grupos focais. Os temas 

contemplados nos grupos focais foram divididos em três eixos temáticos: a) formação 

de professores para inclusão escolar; b) avaliação do estudante com necessidades 

educacionais especiais; c) características das Salas de Recursos Multifuncionais.  

Com respeito à importância dos dados coletados nos relatos de autores 

participantes desta pesquisa de âmbito nacional, afirmamos que, por meio destes, temos 

uma versão, ou seja, um “retrato” genérico do índice qualitativo do AEE (desenvolvido 
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em SRM), em diferentes regiões. Isto nos dá uma percepção da realidade deste 

atendimento, em nível de Brasil.  

Este “retrato” se coloca como instrumento complementar, em função de 

nossa pesquisa, para nossas análises. Mesmo assim os dados de tais experiências aqui 

manifestos, ao se projetarem em função do objetivo da pesquisa, reforçaram nosso 

interesse investigativo, que versou sobre a necessidade da mediação como estratégia no 

AEE a aluno com deficiência Intelectual, no COLUN/UFMA. Portanto, em 

concordância com Silva-Perdigão e Silva (2014, p.01)
86

, 

 
Discutir peculiaridades do atendimento dos referidos alunos nas SRM se 

reveste de importância na medida em que tal discussão evidencia a realidade 

deste tipo de atendimento, quando confronta fazeres e saberes dos docentes e 

demais educadores envolvidos com este espaço. Este confronto, a partir da 

nossa perspectiva, muito colabora para a reflexão sobre o que está dando 

certo e o que é necessário melhorar neste atendimento, a fim de atender as 

necessidades e características diferenciadas dos alunos que dele necessitam. 

 

  

Da pesquisa empreendida pelo Observatório Nacional de Educação Especial 

(ONEESP/2010) evidenciamos, a partir deste momento, alguns aspectos situados em 

investigações desenvolvidas em alguns Estados brasileiros buscando dar uma visão 

relativa ao AEE que vem sendo desenvolvido em algumas regiões no País. Nossa ideia 

foi apresentar elementos da realidade desse apoio, à inclusão, sem incorrer no risco de 

evidenciá-la como um fragmento desarticulado de seu contexto mais amplo, o contexto 

nacional. 

No tocante ao Estado de Mato Grosso do Sul, destacamos alguns aspectos 

do artigo “O Atendimento Educacional Especializado nas Salas de recursos 

Multifuncionais no Estado de Mato Grosso do Sul”. Este elaborado por Anache, Silva, 

Bruno e Martins (2014) apresenta resultados das condições de funcionamento do AEE 

oferecido nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM)
87

 nos municípios de Campo 

Grande, Dourados e Paranaíba.  

Analisando o trabalho empreendido algumas características da realidade 

apresentada por suas contradições chamam a nossa atenção corroborando com nossa 

posição de que a organização do AEE deve ser viabilizada sob a perspectiva mediada da 

abordagem histórico cultural. Assim, este apoio à inclusão: 

                                                                 
86

  Autoras de um dos relatos de experiência. 
87

 As autoras estão se referindo às 956 SRM distribuídas nesses municípios (ANACHE; SILVA; 

BRUNO; MARTINS, 2014, p.02). 
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a) Quanto à organização 

Com base nas informações, das autoras, observamos que os referidos 

municípios apresentam dificuldades na apreensão deste modelo e das contradições que 

advém do mesmo quando se objetiva nas escolas.  Tal situação, certamente, tem 

apontado interferências negativas para o planejamento deste atendimento. Como 

esclarecem as citadas autoras, a  

 

[...] formação inicial e continuada de professores para o AEE não está 

delimitada, nem politicamente definida no estado de Mato Grosso do Sul. Os 

cursos ofertados não suprem as necessidades dos professores. A formação 

para o AEE, elaborada oficialmente para todos os municípios acarreta uma 

padronização do perfil desses profissionais, que de certa forma a considera 

superficial, insuficiente para atuarem com todas as necessidades específicas 

decorrentes das diferentes situações de deficiências (ANACHE; SILVA; 

BRUNO; MARTINS, 2014, p.15). 

 

b) Com relação ao objetivo do que denominam AEE e às atividades realizadas com 

alunos que apresentam Deficiência Intelectual são destacados alguns aspectos como a 

estimulação da socialização, linguagem, comunicação, contribuindo para o 

desenvolvimento global do indivíduo (afetivo, social, motor, psicológico, cognitivo), 

trabalhando a potencialidade individual de cada aluno, dependendo da sua necessidade. 

Além disso, foi indicado o caráter complementar e suplementar do referido atendimento 

(ANACHE; SILVA; BRUNO; MARTINS, 2014). 

Metade das professoras apresentou, como objetivo geral do AEE, a 

promoção de autonomia. As demais professoras apontaram como objetivo geral do AEE 

complementar e suplementar os conteúdos desenvolvidos na sala de aula comum; 

garantir e potencializar o aprendizado por meio de atividades diversas, junto ao aluno 

com deficiência intelectual (ANACHE; SILVA; BRUNO; MARTINS, 2014). 

Com respeito às práticas na SRM, observamos que a depender do nível de 

conhecimento que o aluno possui, o trabalho pode variar desde o desenvolvimento de 

conceitos básicos (cores, formas, números) até a produção textual individual e 

ortografia. Podendo ainda envolver, jogos de encaixe, jogos psicomotores, jogos de 

memória, material relativo à sequência lógica, à oralidade, às cantigas, dramatizações e 

fantoches (ANACHE; SILVA; BRUNO; MARTINS, 2014). 

c) Quanto à articulação SRM e Sala Regular (SRM/R) foi destacado que o diálogo 

é estabelecido com alguns professores das salas comuns, mas não com todos. Além 

disso, as trocas de experiências que acontecem não se dão de forma sistematizada. 

Conforme depoimento da gestora de Educação Especial de Dourados, 
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[...], os professores regentes nunca participam das formações oferecidas aos 

professores das SRM. A partir deste aspecto, já é possível prever dois 

problemas: os professores não possuem as mesmas orientações e informações 

sobre o trabalho do AEE, e as questões da educação especial continuam 

sendo tratadas como algo à parte, como se não fizessem parte da educação. 

(ANACHE; SILVA; BRUNO; MARTINS, 2014, p.15). 

 

 

Sobre essa articulação ficou claro que, também, em Dourados/MS há grande 

dificuldade na relação entre os professores da SRM e os professores da sala comum. 

Relatam que há resistência desse professor em receber orientações de outro colega. 

Inclusive, apontam que há ainda a percepção de que o aluno com NEE é 

responsabilidade apenas do professor da SRM e que não há a necessidade de 

modificações na sala comum.  

d) Com relação ao AEE (SRM) destacamos das considerações finais apresentadas 

na referida pesquisa (ANACHE; SILVA; BRUNO; MARTINS, 2014): 

- Um núcleo comum de atividades voltadas para a autonomia e desenvolvimento de 

habilidades concebidas como pré-requisitos para a alfabetização; 

- O trabalho realizado pelas professoras da sala de recursos, sendo desenvolvido, na 

maior parte do tempo, de forma individual; 

- Foi apontado que as práticas na SRM são semelhantes às da sala especial, havendo, 

portanto, no contexto das falas de sujeitos citados, uma sinalização para necessidade de 

desvelamento dessas práticas no sentido de pensar em outras formas de atuação das 

SRM; 

- A SRM é apresentada como um espaço não reconhecido pela escola; 

- São apontados como entraves, para o AEE (SRM), a falta dos profissionais e a 

resistência de alguns profissionais que insistem em não reconhecer como legítima a 

permanência de alunos com direito ao AEE na escola. Dificultando a realização do 

atendimento; 

- Como deve ser organizado o tempo para o trabalho uma vez que nos três municípios 

as professoras possuem as sextas-feiras para a organização, mas os demais funcionários 

da escola estão em atendimento neste dia? Então, não há um espaço de tempo comum 

para o diálogo; 

- Há um componente comum nos relatos: a angústia quanto às inúmeras funções do 

AEE; 

- Apontam que pesquisas futuras devem investigar o espaço das salas de recursos 

multifuncionais. Devem realizar observações e análises quanto ao seu funcionamento, 
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tanto nos atendimentos com os alunos, quanto ao atendimento dos demais profissionais 

da escola, famílias e com a comunidade em geral.      

No Estado do Maranhão, a pesquisa empreendida por (SILVA; SILVA, 2014) 

mostrou resultados que foram registrados no texto intitulado “Atendimento na Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM): relação com a sala de ensino regular (SER)
88

, 

planejamento, agenda e frequência dos alunos”. O estudo teve por objetivo “apresentar e 

discutir dados sobre o atendimento dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais nas Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, no município de Imperatriz, 

no Estado do Maranhão”, que possui 191 SRM. Nesse trabalho, alguns aspectos 

relacionados ao funcionamento, do AEE (SRM), foram assinalados e chamaram a nossa 

atenção: 

a) Quanto à organização: 

- Planejamento para a professora de SRM trabalhar com o aluno de forma diferenciada;  

- Foi destacado que o AEE é desencadeado pela leitura de um caso; leitura dos laudos; 

entrevista com os a pais; 

- O apoio no AEE (SRM) é realizado de acordo com a deficiência do aluno, com as 

dificuldades que apresenta, com as necessidades evidenciadas e com o programa da sala 

de ensino regular; 

- O planejamento é composto: do nome do aluno; dos dias de atendimento na semana; 

da duração do atendimento; assunto a ser trabalhado e recursos; 

- Quanto ao formato, os atendimentos na SRM ora são individuais, ora são coletivos, 

sendo o professor da SRM o responsável pela elaboração do plano. 

b) Com relação ao objetivo do que denominam AEE e às atividades realizadas com 

alunos que apresentam deficiência intelectual foi destacado que o atendimento visa 

tornar possível trabalhar com o aluno de forma diferenciada e saber sobre os conteúdos 

que estão sendo trabalhados na SER, para poderem preparar material suplementar e 

complementar aos alunos, porém, no que diz respeito às atividades empreendidas, não 

houve ênfase dada a este aspecto. 

c) Neste trabalho que faz referência ao município de Imperatriz/MA, no que diz respeito 

à articulação SRM e Sala Regular foi destacado: 

- O AEE (SRM) para ajudar o professor da SER e o aluno;  
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- Na SRM deve ser trabalhado o conteúdo da SER “de forma lúdica (jogos, 

computador), porque o aluno aprende “rapidinho”” visto que “se usa muito abstrato na 

SER e, no concreto, as crianças aprendem brincando” (PERDIGÃO; SILVA, 2014); 

- Os canais e atitudes pelos quais a relação SRM/SR ocorre são, principalmente: o 

planejamento; a presença do professor da SRM nos momentos de planejamento e de 

desenvolvimento dos projetos da escola de ensino regular;  

 - Existência de dificuldades para saber sobre os conteúdos da SER, a fim de preparar 

material para suplementar ou complementar; para trabalhar na SRM o conteúdo da SER 

de forma lúdica;  

- Da relação entre a SRM e a SER, que muitas vezes envolve desconfiança entre os 

professores desses espaços; 

- O fato de que este apoio à inclusão escolar, enquanto campo de estudo, abre 

oportunidades para os professores construírem conhecimentos científicos sobre a SRM. 

Uma síntese do que representa o AEE no âmbito da Escola, que, ainda, 

mantém as práticas empíricas como predominantes pode ser apresentada por esta 

professora da SRM (SILVA-PERDIGÃO; SILVA, 2014, p.05, grifos nossos): 

 

[...] porque às vezes o que a gente olha, a maioria do ensino regular é que é 

passado muito abstrato para criança, até criança de segundo ano e a criança 

não aprende do abstrato e sim do concreto, então, você tendo jogos, jogos 

pedagógicos, eles são muito mais prazerosos de você aprender, você aprende 

brincando, a criança aprende brincando, até a gente, que é adulta, quando 

você vai assistir a uma palestra que é só muito falada, blá, blá, cansa e 

ficamos com sono, mas se o palestrante leva na brincadeira, ele leva na vida 

real, no concreto, mostra coisas da realidade, vai ser mais interessante, vai te 

chamar mais atenção, então, é isso: a gente tem tentado buscar nessas 

crianças, até as crianças que são ditas normais, gostam de ir lá para a sala de 

recurso (PROFESSORA DE SRM).  

 

Notemos que a expressão, “passado muito abstrato”, da citação, nos sugere 

haver uma necessidade de aprofundamentos com respeito à apropriação do 

conhecimento pelo ser humano. E em decorrência disto, a importância de compreender, 

como se dá o funcionamento psíquico superior, os conceitos de nível de 

desenvolvimento e de mediação, segundo a abordagem de Vigotsky. Isto tudo, para 

desenvolver as condições necessárias na mediação pedagógica intencional, 

destacadamente, com alunos que apresentam deficiência intelectual. 

Com relação à expressão “no concreto”, o contexto da fala desta professora 

demonstra que a mesma quer se referir a qualquer recurso ou objeto da realidade. Logo, 

é possível identificar demandas para a formação no contexto do AEE. Certamente, 
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quando fazemos referência ao concreto relacionando-o a “algo pensado”, estamos dando 

mais um passo naquilo que é distintivo entre o ser humano e os outros animais. Eis um 

importante propósito da mediação, ao aluno com deficiência intelectual, nesta nossa 

pesquisa. 

No tocante às considerações finais das autoras (SILVA-PERDIGÃO; 

SILVA, 2014) da pesquisa referente ao AEE, no município de Imperatriz/MA, 

consideramos importante destacar que:  

- O relacionamento entre a SRM e a SER não poderá se dar somente em momentos de 

planejamento do ensino, mas ao longo de todas as etapas do processo ensino-

aprendizagem e isto inclui o acompanhamento e os diferentes tipos e momentos de 

avaliação do trabalho docente, nos dois ambientes; 

- Em relação às características do planejamento das atividades de ensino na SRM, existe 

um cuidado dos professores de colher informações importantes sobre o aluno para traçar 

o seu plano de atividades. É necessário, porém, que os profissionais deste espaço 

aprofundem um pouco mais os seus conhecimentos sobre a função que os recursos 

didáticos têm no processo ensino-aprendizagem de qualquer aluno e não somente dos 

alunos com NEE; 

- Em relação à frequência e à permanência dos alunos, alvo da Educação Especial, na 

SER e na SRM, a partir do relato dos professores, ficou claro que os alunos se fazem 

presentes neste espaço, na maioria das vezes, porém há indícios, através das atitudes e 

posturas dos profissionais da escola, de que estes apresentam muitas dificuldades em 

sustentar esta frequência e permanência no contexto escolar e, especificamente, no 

espaço da sala de aula;  

- Existe necessidade de maior atenção tanto de pesquisadores que se interessam por 

estudos relacionados aos temas da inclusão quanto dos profissionais que fazem a 

inclusão.  

No que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Norte, o texto intitulado 

“Os desdobramentos do atendimento educacional especializado no cotidiano escolar”, 

teve por objetivo refletir sobre os desdobramentos do atendimento educacional 

especializado na perspectiva inclusiva, tendo como base a visão sistêmica da ação 

pedagógica do educador especializado, isto é, pressupondo intervenções pedagógicas 

direcionadas aos alunos com necessidades educacionais especiais e a instituição da qual 

ele faz parte (ARAÚJO; MARTINS, SILVA, 2014, p.01). 
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Do município de Natal/RN foi destacado pelas pesquisadoras (ARAUJO; 

MARTINS; SILVA, 2014), no estudo “Os desdobramentos do Atendimento 

Educacional Especializado no cotidiano escolar” o fato de existirem, na rede municipal, 

51 escolas cadastradas no Ministério da Educação, com SRM do tipo 01 e 02. Do total 

de escolas, segundo estas autoras, 33 (trinta e três) se encontravam em pleno 

funcionamento, de modo que 23 funcionavam nos dois turnos de aula e 10 funcionavam 

parcialmente. Contudo, 18 estavam com os equipamentos e materiais ociosos por falta 

de espaço físico ou de encaminhamento de professor, por parte da Secretaria Municipal 

de Educação (ARAUJO; MARTINS; SILVA, 2014, p.02). 

Nas escolas pesquisadas algumas características que chamaram a atenção 

das pesquisadoras, com base nos depoimentos dos docentes de SRM:  

a) Quanto à organização: 

As autoras destacaram que a rede municipal de Natal não prevê um 

profissional com dedicação exclusiva para atender às demandas do processo inclusivo 

na escola mas sinaliza com estratégias para minimizar essa questão orientando os 

docentes do AEE, via formação continuada, para no caso do:  

- Professor com 40 horas: além dos atendimentos em SRM, priorizar também 

observação às necessidades específicas do aluno na sala de aula comum, participar do 

planejamento e orientar o professor, acompanhar a utilização das estratégias/recursos 

em sala de aula;  

- Professor com 20 horas: firmar parceria com o professor da SRM do contraturno para 

mediar o repasse dos avanços e dificuldades encontradas pelo aluno na sala de aula 

comum, participar do planejamento e orientação ao professor, acompanhar a utilização 

das estratégias/recursos em sala de aula;  

- Professor com 20 horas na escola em que apenas um turno da SRM funciona: firmar 

parceria com o coordenador pedagógico do contraturno para mediar o repasse das 

dificuldades encontradas pelo aluno na sala de aula comum, participar do planejamento 

e orientação ao professor, acompanhar a utilização das estratégias/recursos em sala de 

aula (SILVA; MARTINS, OLIVEIRA, 2014).  

Ainda no sentido das condições de organização e funcionamento do AEE 

(SRM) alguns depoimentos de participantes da pesquisa
89

 são apresentados por essas 

autoras (2014, p.05): 
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 Aos participantes citados as autoras atribuíram os símbolos P1 e P2 para lhes representar. 
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 [...] a gente sabe que o AEE não deve ser restrito, precisa dos horizontes da 

escola. Então, com relação aos professores, essa questão de estar na 

interlocução, da gente ter esse encontro com os professores [...] no 

planejamento eu não tenho, não participo, eles estão planejando e eu estou 

aqui atendendo ou, então, na aula de educação física. Estou assim, em outras 

atividades. Mas, qual o momento que tenho pra conversar com os 

professores? Na hora do intervalo e na hora que eu estou lá. Então, como eu 

vou pra sala de aula, eu tenho esse momento de estar conversando, de estar 

acompanhando as atividades que os professores desenvolvem com os alunos. 

Então, eu faço também esse acompanhamento. Porque além de estar na sala, 

eles passam pra mim, vejo o planejamento, vejo o que eles trabalham, os 

conteúdos, então facilita a questão desse acompanhamento dos alunos 

(PROFESSOR P1). 

 

Lá na escola também foi uma conquista. No primeiro ano foi muito difícil 

participar desses planejamentos, no segundo ano foi um pouco também 

complicado, mas do ano passado [2012] pra cá, principalmente, eu tenho 

participado de todos os planejamentos, tenho um horário reservado para isso. 

Eu entrei em acordo com as professoras, com a coordenadora, então, nós 

temos um espaço, tanto a sala de recurso como a biblioteca e a sala de vídeo 

pra poder compartilhar com esses professores a aprendizagem desses alunos, 

mesmo que eles sejam, como eu disse, atendidos no contraturno. Então, a 

gente faz esse acompanhamento, inclusive fica também conhecendo o que 

está acontecendo na escola e o planejamento desses professores [...] 

(PROFESSOR P2). 

 

b) Com relação ao objetivo do que denominam AEE e às atividades realizadas com 

alunos que apresentam deficiência intelectual, nesta pesquisa, vinculada ao ONEESP, 

desenvolvida no Estado do Rio Grande do Norte (2014, p.05), as autoras afirmaram que,  

 

- em âmbito nacional, “se faz necessário rever ou potencializar a concepção 

deste atendimento”, de modo que se objetive como uma ação apoiada, 

acolhida política e pedagogicamente por todos os profissionais da escola; 

- as professoras participantes, da pesquisa neste estado, “trazem questões 

cruciais acerca do processo pedagógico e da organização escolar, quando 

refletem se a Sala de Recursos é suficiente para responder as necessidades 

dos alunos”: Como refere a professora P1: 

 
Eu acredito que não. É pelo seguinte, esse aluno da Sala de Recurso, [...] que 

tem laudo precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Eu acho [...] que 

na escola deveria ter um psicólogo, porque os alunos não têm condições de 

receber esse atendimento lá fora, poderia atender na escola. A SRM e um 

psicólogo, porquê não? Eu sei que é difícil, é complicado, a gente vai 

depender das políticas públicas, mas deveria ter um psicólogo [na escola]. O 

AEE não é suficiente. Então, o AEE deveria ter outro profissional [além do] 

professor, fora o atendimento do AEE. Não atende completamente não, 

atende em partes. A gente consegue avanços, a gente consegue respostas 

positivas, é muito bom o atendimento do AEE, mas existem muitas situações 

dentro da própria sala, dentro da escola, existem muitas situações em que é 

necessário um profissional da área de psicologia, [...]. [...] a gente tem tantas 

situações na escola. Os alunos são deprimidos, têm “n” situações na família 

que refletem na escola, os alunos são tristes, são alunos que precisam de um 

psicólogo. [...] Uma sala de recurso e uma sala de psicólogo, para a gente 

fazer um trabalho: sala de recurso, psicólogo, com todos os profissionais - 

diretor, supervisor coordenador, professores de sala, para gente poder atender 

da melhor maneira possível, [...] (PROFESSOR P1). 
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Contudo, acerca do processo pedagógico e da organização escolar inclusiva, 

se levamos em conta a complexidade de um atendimento que se denomina especializado 

“em diversidade”, é fato para constatação de que ainda há, sim, um grande fulcro no 

âmbito do trabalho pedagógico da escola como um todo se tomarmos como referência 

reflexões das professoras apontadas, neste relato, quando refletem se a Sala de Recursos 

é suficiente para responder as necessidades dos alunos. 

Em outra perspectiva de análise, podemos dizer que o AEE só se converterá 

em apoio escolar, daquele que dele demandar, quando for reconhecido como um 

instrumento de mediação cujos princípios de gestão, formação docente e 

desenvolvimento curricular, implicarem na unidade da dinâmica da escola, sem que 

nenhum profissional seja visto como o solucionador dos problemas, mas como parte da 

solução. Só assim, entendemos que se elevarão os alicerces da inclusão em processo. 

Inclusão não somente deste ou daquele aluno, mas de todos quantos olharem para a 

escola, ou dela fazendo parte, com a esperança de realizarem o potencial humano que 

lhes é inerente. E que, assim, todos, aprendam!  

Portanto, para as autoras, “[...] três questões latentes no processo de 

implantação do AEE no âmbito escolar se remetem” (ARAUJO; MARTINS; SILVA, 

2014, p.03): 

  

- Ao sentido desse serviço no espaço da escola e seus desdobramentos na 

prática educativa diante das especificidades dos alunos com deficiência, o 

que demanda compreensão por parte dos profissionais dos conhecimentos 

específicos que se fazem necessários, em função da necessidade especial 

apresentada pelo educando e da importância da reestruturação do ensino. Por 

isso, a oferta de um serviço de apoio ao aluno e à escola.  

 - À implicação dos profissionais da escola no processo de escolarização 

desses alunos, tendo em vista a educação como um direito social de todo 

cidadão, sendo por isso responsabilidade de todos a escolarização dos alunos 

e não apenas do profissional do AEE.  

- Ao provimento de condições exequíveis à participação do aluno na escola 

no contraturno de aulas, não bastando prever atendimento no turno inverso de 

aulas, pressupondo disponibilidade diária da família durante todo o ano, para 

estar com esse aluno na escola uma hora, por uma ou duas vezes na semana. 

É preciso prover condições materiais e pedagógicas para que os alunos 

retornem ou estejam em tempo integral na escola, conforme suas 

possibilidades, considerando que são filhos de trabalhadores. 

 

Alguns depoimentos de docentes de SRM pesquisados reforçam esses 

aspectos: 

 

Eu faço atendimento na Sala de Recurso e na sala de aula. Atendo aos alunos 

da manhã e não atendo no contraturno, atendo no mesmo horário. Então, 

como é que eu faço: atendo na Sala de Recurso um dia do cronograma e num 
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outro dia vou para a sala de aula. Então, o que a gente faz na sala de aula? 

Aqueles alunos que têm dificuldade de interagir, de participar do grupo, que 

ficam mais só, que não querem participar do grupo de trabalho da sala, eu 

vou, levo o aluno, a gente conversa, eles ficam ali e participam, estão 

começando a participar do grupo. Também faço oficinas de dobraduras, 

trabalhando certo assunto em matemática que requer figuras geométricas [...]. 

Como eu gosto muito de dobraduras, eu vou ... Não é porque eu gosto, é mais 

porque eu vou acompanhando o planejamento delas: o que vocês estão 

planejando? Sempre estou nessa preocupação de saber o que é que o 

professor está trabalhando na sala pra fazer minhas intervenções junto com a 

professora e o aluno. Então, é Geometria? Vamos trabalhar com dobraduras, 

trabalhar com o tangram, não é? Pra ele desenvolver a questão da 

concentração e tudo mais, o raciocínio lógico-matemático... E aí vamos 

agrupar os alunos: tanto os alunos que têm dificuldades vão, eles ficam 

agrupados. E não só a questão de ir pra sala, mas eu também acompanho nas 

aulas de Educação Física, nas aulas de Ensino Religioso, de Artes, eu vou pra 

sala, converso com os professores, os professores me procuram [...] 

(PROFESSORA P1, p.02)
90

. 

 

Trabalho raciocínio lógico-matemático com tampinhas de garrafa, materiais 

contáveis, material escolar, a própria coleção, que se trabalha não só o 

sistema de numeração, mas as cores. Então, sempre trabalho com registro, 

que pode ser oral, escrito de como ele compreendeu a atividade, como ele 

pensou. Tem o material dourado. Têm também no computador aqueles jogos 

no CD, nesse CD tem muitas atividades de relacionar as figuras, as palavras 

também é um trabalho que realizamos muito. Existem jogos que precisam 

que o aluno pense estratégias, jogos de memória, dominó, quebra-cabeça, que 

às vezes não utilizo muito porque alguns já são adolescentes, para que eles 

não se sintam tão infantilizados. Então, uso mais jogos como dominó, jogos 

de memória, também sequência lógica, eles vão contando a sequência e 

organizando o que foi que aconteceu. Então, montam também histórias, 

escrevem através de recortes e colagem relacionadas ao texto. Calendário 

para se situar no tempo: dias da semana, o ano em que nós estamos; trabalhar 

o hoje, o ontem, o amanhã, o agora; eles precisam ter essa noção de tempo 

que é importante desenvolver (PROFESSOR P2, p.09). 

 

[...] existe também um esforço muito grande para que a gente consiga 

conquistar a gestão, conquistar a coordenação, conseguir acesso, dizer aos 

pais que eles precisam lutar pelos direitos dos filhos deles (PROFESSOR P2, 

p.10). 

 

 

c) No que diz respeito à articulação SRM e Sala Regular (SRM/SR), as 

pesquisadoras perceberam que o AEE, em uma das escolas investigadas, desenvolve 

intervenções com os alunos no mesmo turno, sendo um dia na sala de aula comum e um 

dia no espaço da sala de recursos multifuncionais, retirando-os do convívio e de 

situações de aprendizagem colaborativa, contrariando o sentido desse serviço na escola. 

Embora questionando a maneira de atuação dos docentes das SRM, as 

autoras reforçam a importância de um trabalho colaborativo entre docentes atuantes nas 

SRM e a Sala Regular, inclusive, destacando alguns depoimentos de professores: 
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140 

Precisa dessa relação, que é para relacionar os conteúdos que estão sendo 

trabalhadas as necessidades apresentadas pelos alunos na sala de aula, seja 

ela relativa à memória, sequenciação de ideias, sequência lógica, enfim, de 

acordo com os conteúdos que o professor está trabalhando ele vai verificando 

essas necessidades, [...] (PROFESSOR P2, p.07); 

 

A questão dos conteúdos, que é necessário que o aluno se aproprie desses 

conhecimentos, e para que ele se aproprie, esse aluno que tem dificuldade de 

aprendizagem e que tem o perfil do AEE é necessário que ele se aproprie 

desse conhecimento através da relação que a gente tem com o professor. 

Conhecer, verificar o que o professor está trabalhando, vê de perto as 

questões do planejamento dele para que a gente possa estar fazendo esse 

acompanhamento. E, principalmente traçar estratégias de trabalho que 

venham favorecer essa aprendizagem do aluno. A gente pensar junto: 

professor da SRM e o professor da sala de aula. E aí vem o plano de AEE 

também que a gente faz o estudo de caso das dificuldades e a gente, também 

no plano de AEE, além de colocar as necessidades globais dos alunos, coloca 

as necessidades cognitivas da sala de aula (PROFESSOR P1, p.08);  

 

É fato que, na realidade atual, a interlocução entre os profissionais não 

ocorrerá de forma natural, dada a carga horária assumida pelos professores, 

sendo preciso organizar estratégias que viabilizem o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências no planejamento das ações pedagógicas 

(ARAUJO; MARTINS; SILVA, 2014, p.10). 

 

 

Em atenção às contradições que se manifestam na concreticidade do AEE 

em cada escola temos como reforço a ideia de acolher o AEE nas escolas como um 

instrumento de inclusão, dos alunos que dele demandam, dos professores e profissionais 

da educação, da escola como um todo.  

 

É fundamental para o docente atuante na SRM estar em sala de aula comum, 

observando as respostas educativas dos alunos, desenvolvendo intervenções 

em conjunto com o professor, avaliando as estratégias e recursos 

implementados, mas sem retirar o aluno do seu contexto, da sua turma, do 

seu direito de ter acesso aos conhecimentos socialmente construídos, 

considerando que as atividades do AEE, “diferenciam-se daquelas realizadas 

na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização” (ARAUJO; 

MARTINS; SILVA, 2014, p.03). 

 

Com respeito a esta pesquisa, do Município de Natal, considerarmos 

relevantes as reflexões apresentadas e apontarmos para um aspecto que entendemos 

acentuar, significativamente, a impropriedade pedagógica da escola em lidar com a 

diferença envolvendo a deficiência intelectual. Muito embora reconheçamos a 

importância do desempenho de diferentes profissionais em certos momentos e aspectos, 

no AEE, é importante destacarmos que há uma tendência antipedagógica de transferir 

ou negar o objetivo que é inerente ao ensino escolar para outrem, a não escola. Isto pode 

ser referendado por meio de experiência quanto à realidade do AEE (SRM) no RN: 
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 [...] embora aspectos que possibilitam efeitos no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos já serem direcionados na política de 2008, em 

decretos, portarias e resoluções subsequentes, algumas escolas e profissionais 

concebam a educação como um direito e estão mais abertos a atuar com as 

diferenças individuais dos alunos e a refletir sobre a organização do trabalho 

pedagógico [...], percebemos ainda, de forma ainda muito arraigada, a 

compreensão da Educação Especial e dos seus serviços, pautada no 

modelo médico. 
[...] o atendimento educacional especializado tem se constituído, em algumas 

realidades, de forma isolada, sendo ofertado em miniclínicas dentro das 

escolas, sem estabelecer relação com os profissionais que nela atuam, 

impossibilitando, portanto, a intervenção desse serviço enquanto apoio [...]. 

[...] constitui-se num desafio às políticas e profissionais da educação romper 

com a visão da Educação Especial enquanto serviço de natureza 

individualizada e, nesse momento histórico de transformação no âmbito 

educacional, contribuir com a concretização do Atendimento Educacional 

Especializado enquanto articulador de práticas curriculares acessíveis 

aos alunos com deficiência (ARAÚJO; MARTINS, SILVA, 2014, p.12-13, 

grifos nossos). 

 

Sobre o AEE no Estado da Paraíba, o texto intitulado “Atendimento 

Educacional Especializado: política, concepção e diretrizes para o funcionamento da 

sala de recurso multifuncional no município de Campina Grande/Paraíba”, objetivou 

caracterizar o serviço e descrever o funcionamento da equipe de escolarização dos 

alunos com NEE no município de Campina Grande e o atendimento das Salas de 

Recursos Multifuncionais, tendo em vista os desdobramentos locais da Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/ 2008. Foi destacada a 

existência de 40 SRM destinadas ao atendimento de 357 estudantes com diversos tipos 

de necessidades educacionais especiais, exceto superdotação/altas habilidades. 

No referido texto, as autoras deixam claro que: 

 

Ao apresentar a experiência de Campina Grande no processo de implantação 

da política de inclusão escolar veremos como a centralização da orientação 

política do MEC para a oferta de apoio ao estudante com deficiência, tornou-

se a fonte balizadora da ação no município, que implantou Planos 

Educacionais Individualizados, focados na deficiência e nas necessidades 

deste estudante (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; 

FERREIRA, 2014, p.05). 

 
 

E com relação à formação continuada em função do público alvo da Educação 

Especial, afirmam: 

 

Na esfera da formação docente o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, da extinta SEESP, iniciado em 2003 nacionalmente, foi 

concretizado por meio de Seminários anuais com gestores e educadores do 
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Município-polo, os quais tinham a tarefa de multiplica-los nos seus 

municípios de abrangência. Tem como objetivo qualificar os educadores e 

disseminar a política de educação inclusiva. Desde então já foram realizados 

oito encontros financiados pela SEDUC em parceria com o MEC. Estes 

eventos contaram com a parceria dos 59 municípios de abrangência do polo 

de Campina Grande. Ao logo desses 11 anos participaram destas formações 

80% dos educadores do polo como um todo, representando um total de 

1.0127 educadores do polo de campina grande e 640 de 59 municípios. Os 

seminários de formação do programa contemplaram temas sobre a Educação 

Especial, Educação Inclusiva, Educação em Direitos Humanos, 

Acessibilidade na Escola, Diversidade, Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, entre outras (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; 

GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.07). 

 

 

E ainda no tocante à formação de professores para o AEE, destacaram: “[...] 

sua participação nas ações dirigidas para diretores, técnicos, professores da sala regular 

no âmbito do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PACTO” (FARIAS; 

SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.07). 

Outro aspecto que se nos chamou a atenção na pesquisa do Estado da 

Paraíba, em relato, se refere à gratificação de 15% aos professores que comprovem 

atender, pelo menos, três alunos com deficiência no “ensino regular”. Esta ação, na área 

da Educação Especial, na perspectiva inclusiva e em consonância com a política 

nacional
91

, se configura, 

 

Como ação complementar, o município implantou no Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração Para o Magistério e, neste, incluiu em seu Artigo 

80, uma Gratificação de Atividades Especiais–GAE de 15% para os 

professores que comprovadamente têm em Sala Regular, a partir de três 

alunos com deficiência. O Artigo 79 da GAE estende este percentual aos 

professores que estão nas instituições especializadas ensinando aos alunos 

com deficiência – as instituições conveniadas. De acordo com o art. 83 do 

referido documento “farão jus a uma gratificação denominada GAE, os 

professores que comprovadamente tiverem em suas turmas regulares pelo 

menos (03) três alunos portadores de necessidades especiais em suas 

aprendizagens” (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; 

FERREIRA, 2014, p.08).              
                   

Sob o pretexto da inclusão é possível incorrer em muitos equívocos
92

. Um 

deles reforça que o trabalho pedagógico com alunos que apresentam deficiência deve 

ser recompensado. Desta forma é instaurada uma contradição, em relação à inclusão, 

que atribui à convivência entre o que é diverso, como característica fundamental, para o 

desenvolvimento de todo ser humano. É inclusive um dos princípios da inclusão. 

                                                                 
91

 Os grifos são nossos. 
92

 Os grifos nossos, no parágrafo anterior, visam evidenciar isso. 
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a) Quanto ao planejamento  

 Foi destacado pelas autoras que a partir de 2012: 

- O antigo cargo de Articulador da Educação Especial passou a ser denominado de 

Técnico da SEDUC. Por outro lado, foi criado o Grupo de Estudo, Trabalho Inclusão e 

Diversidade, composto por Técnicos das áreas de Educação Especial, Educação 

Ambiental, Educação do Campo, Educação em Direitos Humanos, entre outras. Este 

grupo, mediante cronograma discutido com a Coordenação, planeja e visita às unidades 

de ensino com o objetivo de verificar os processos educativos e de gestão; 

- os técnicos deste grupo reúnem-se e planejam ações direcionadas a cada área, de 

forma que o documento contendo tal planejamento assume uma característica unificada 

e diversificada. Tais ações são comumente 

 

“[...] monitoradas em conjunto com os demais técnicos. No que se refere 

especificamente à Educação Especial, quando algo é mais específico, existe 

apenas a participação da Técnica [...], uma das autoras deste capítulo, pela 

sua experiência na área e atuação de 15 anos na Secretaria de Educação, na 

coordenação da Educação Especial” (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; 

GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.06); 

  

 

Segundo as docentes do AEE, “[...] o planejamento é feito pelas professoras 

da SRM semanalmente e socializado com a professora, da sala regular, sempre levando 

em consideração a necessidade de cada estudante” (FARIAS; SERPA; GOMES; 

SILVA; GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.12). Também acontecem 

planejamentos bimestrais ou mensais com todos os professores da escola, no qual as 

professoras da SRM participam.  

b) Com relação ao objetivo do que denominam AEE e às atividades realizadas com 

alunos que apresentam Deficiência Intelectual alguns aspectos são destacados: 

Quanto ao objetivo do AEE, no âmbito da escola, não foi encontrada no relato 

uma definição deste atendimento, segundo uma perspectiva mais ampla, que não 

somente em SRM. Conforme este entendimento, o artigo assim se refere: “O 

atendimento na SRM tem como objetivo eliminar/diminuir as barreiras para o 

desenvolvimento dos estudantes com deficiência dentro e fora da escola” (FARIAS; 

SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.10). Já, com 

respeito às atividades, apresentamos da pesquisa referida, fragmentos que contém a fala 

de professoras de SRM, quando se referem às atividades e recursos utilizados nesta sala 

(FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.12): 
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- Em geral, os atendimentos são realizados individualmente e com atividades 

específicas para cada estudante, diferentemente das atividades da sala regular 

que trabalha atividades grupais.  

- E os conteúdos também são diferenciados. Aí, quem traça? Nós, diante, de 

acordo com nossa demanda e, agora também de acordo com o que nós 

estudamos no curso de Especialização em AEE. Por exemplo. Por isso que 

existe aquele relato. Eu faço todo um estudo antes de fazer um plano de AEE, 

o que é que eu quero trabalhar com esse aluno, é o quê? Concentração. Pra 

trabalhar concentração eu vou precisar trabalhar que tipo de atividade e que 

recurso eu vou usar. Então, tudo isso é feito de forma individual. Então, 

quem é que faz esse planejamento? Nós. Agora, exige todo uma 

fundamentação teórica, né?!  

- Aqui em Campina Grande, nosso trabalho tem o PEI ou plano de 

atendimento educacional especializado [...]. 

- Na sala regular trabalham-se conteúdos com todo grupo e, na sala de 

recurso, a gente trabalha atividades especificas, individualizadas.
93

  

As atividades são especificas, vamos dizer um exemplo: No momento eu 

estou atendendo 04 alunos com deficiência intelectual, um conhece cores, 

então eu não trabalho cores no momento com ele, trabalho com quem não 

conhece, um não conhece letras, a escrita do seu nome, então eu vou 

trabalhar o alfabeto móvel com ele e vamos juntos construir o nome dele, 

outro que tem assim habilidades pra computador então a gente trabalha com 

ele jogos educativos no computador, então assim a atividade varia conforme 

a necessidade.    

 

 

 No exemplo, que remete às atividades realizadas em SRM envolvendo mais 

de um aluno com deficiência intelectual, a professora desta sala dá indícios de que 

desconhece o sentido de trabalhar as especificidades para aprendizagem do aluno 

confundindo-as com especificidades de conteúdos. Em nossa compreensão isto evoca, 

de imediato, uma preocupação com a dinâmica pedagógica da SRM. Parece-nos comum 

encontrar, nos discursos dos professores mesmo em tempo de vigência da 

PNEE/PEI/2008, uma concepção dual (não intencional) quanto ao objetivo precípuo das 

atividades a serem desenvolvidas nas SRM com alunos que apresentam deficiência 

intelectual. Tal constatação reforça a necessidade de que, no AEE, os envolvidos 

concebam e utilizem a mediação, histórico cultural, enquanto estratégia fundante e 

transversal no alcance dos objetivos desta sala para os referidos alunos. 

c) Quanto à articulação SRM e Sala Regular (SRM/R) as autoras evidenciaram, a 

partir dos dados coletados para a pesquisa do ONEESP, que embora exista uma 

desarticulação entre a professora do AEE, as atividades que esta realiza na SRM e a 

professora da sala de aula regular, no encontro de planejamento há trocas de 

experiências consideradas relevantes. 

                                                                 
93

 Segundo as autoras do referido artigo (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; 

FERREIRA, 2014, p.12) essas falas se referem ao entendimento de várias professoras de SRM. 
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Justificam a reflexão, apresentando alguns trechos das falas de professoras 

de SRM de Campina Grande: 

 

- Nos momentos de planejamentos que temos na escola, sempre de acordo 

com a necessidade nós colocamos um momento pra socializar o que está 

acontecendo na sala e as professoras colocam, também, o que elas estão 

sentindo necessidades nas salas regulares.  

- É um momento de troca dos planejamentos entre a gente e a professora da 

sala regular. (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES DA SILVA; 

FERREIRA, 2014, p.13). 

 

 

Isto evidencia a importância da existência de momentos, com contatos mais 

efetivos, que propiciem trocas significativas entre os profissionais de ensino atuantes na 

instituição escolar. 

d) Sobre as considerações finais das autoras dos relatos a partir dos dados colhidos 

por meio dos grupos focais realizados com professoras do AEE de Campina Grande, 

(Ibidem, 2014) foi destacado que: 

 

- Existe um claro alinhamento entre as diretrizes e orientações do MEC, a política de 

funcionamento das SRM/AEE implementada por este município, e as falas das 

professoras;  

- Todo o serviço está organizando com base na construção de um Plano de Atendimento 

Individualizado - PEI que, embora articulado à educação básica, se organiza e funciona 

sem a dependência de outros setores da Secretaria ou mesmo de laudo; 

- O atendimento acontece duas vezes por semana, com sessões de uma hora e meia e no 

contraturno das aulas regulares; 

- O AEE, por adotar o PEI como orientador da ação na SRM, mantém no município 

uma forte tendência à concepção médico-psicológica da deficiência, a qual é mais 

reforçada pelo ainda existente e vigente convênio com instituições especializadas, que 

são subsidiadas pela Secretaria de Educação porque atendem a um número significativo 

de estudantes com deficiência matriculados na rede; 

- Segundo as pesquisadoras Campina Grande/PB avançou e conseguiu estruturar um 

serviço de atendimento, aos estudantes com deficiência, que tem uma estrutura 

conhecida por todos na rede, que conseguiu implantar um modelo de trabalho no AEE. 

Todavia, as professoras pedem mais conhecimento porque a concepção generalista de 

formação na área de Educação Especial demanda conhecimentos diferenciados e 

difíceis de serem adquiridos em um curto prazo de tempo, uma vez que  
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[...] novos estudantes e novas demandas se manifestam nas escolas da rede 

pública. Se por um lado, há ansiedades com relação a novos conhecimentos, 

por outro observamos a satisfação das professoras com seu trabalho e 

resultados alcançados [...] (FARIAS; SERPA; GOMES; SILVA; GOMES 

DA SILVA; FERREIRA, 2014, p.14-15). 

 

  

Ao apresentarem a realidade do AEE em SRM, em Campina Grande/PB, as 

autoras trazem possibilidades de análise com as falas dos sujeitos dos grupos focais. 

Estas permitiram a identificação de contradições existentes, neste apoio à inclusão, cujo 

pareamento com outras realidades brasileiras nos coloca em posição de inferir que entre 

a proposta da PNEE/2008 e sua objetivação, em cada escola, existe um sentido de 

inclusão a ser significado. Este não pode se dar, somente, por força de lei ou de uma 

política, nem mesmo por força de vontades. Estamos falando de uma inclusão que lance 

suas bases na constituição histórica dos seres humanos, uma inclusão, portanto, 

possível, por se permitir ser questionada sob qualquer ponto de vista. Uma inclusão, 

como práxis, demandada pelas escolas desse país adentro. Portanto, como afirmam estas 

pesquisadoras (2014) do ONEESP, representantes do Estado de Goiás: 

 

É preciso avançar no debate contemporâneo que toma a SRM como 

serviço/apoio pedagógico prioritário na política de educação especial e 

problematizar que é necessário espaço para discussão curricular sobre 

relação/articulação entre docente especializado e professor regente da sala 

comum. Eles devem realizar estudos sobre o que deve ser ensinado, como as 

práticas de ensino devem ser organizadas e que características devem ter os 

processos avaliativos, dentre outras questões (CARDOSO; TARTUCI; 

BORGES, 2014, p.14). 

 

Então, sairemos de relações “aparentes” de inclusão de alunos com 

deficiência intelectual na escola pública e enfrentaremos os desafios pedagógicos. 

Enfaticamente, os que giram em torno da relação necessária entre o AEE e o contexto 

de escolarização, com experiências segundo o entendimento de que, 

 

Flexibilizar currículo vai muito além de uma mera modificação ou acréscimo 

de atividades complementares; geralmente, essa condição é associada à 

exclusão e à substituição de conteúdos. Existem aprendizagens importantes 

das quais os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, deficiências 

e altas habilidades/superdotação não podem ser privados, uma vez que, 

muitos saberes são necessários para promover aprendizagens subsequentes 

[...] (CARDOSO; TARTUCI; BORGES, 2014, p.12). 

 

Entendemos que as experiências até aqui socializadas tenham contribuído 

para apontar a relevância da mediação, histórico cultural, como práxis no AEE ao aluno 
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com deficiência intelectual, no COLUN/UFMA. Neste sentido, das pesquisas realizadas 

em nível de ONEESP destacamos, ainda, algumas que apresentam ênfase para a 

formação do professor da SRM. Assim, delas, tiramos proveito no sentido de trazer 

elementos que apontam para necessidades de aprofundamentos em estudos que, 

segundo um processo formativo consistente e contextualizado para cada escola, trarão 

implicações favoráveis para a inclusão escolar, do aluno com deficiência intelectual, por 

meio do AEE. 

Nessas pesquisas são recorrentes os apelos revelando à necessidade de 

formação para o aludido apoio à inclusão. No Estado de Santa Catarina, por exemplo, a 

pesquisa de Carneiro; Dall'Acqua; Zaniolo, intitulada “Formação de professores 

especializados e inclusão escolar: contribuições para o debate a partir de uma 

experiência do Observatório Nacional de Educação Especial - ONEESP revelou que, 

 

A cultura estabelecida em nosso sistema educacional privilegia o trabalho 

isolado, não temos experiência de trabalhos colaborativos. Existe uma 

representação diferenciada tanto para o aluno quanto para o professor da 

Educação Especial, de forma que um modelo de cooperação tem que ser 

construído. Essa construção requer formação, criação intencional de práticas 

colaborativas a partir de projetos comuns (CARNEIRO; DALL'ACQUA; 

ZANIOLO, 2014, p.14). 

   

Também, consideramos importante destacar da pesquisa de (MIRANDA; 

GALVÃO, 2014, s/n, grifos nossos) 

 

[...] que os cursos de formação promovidos pela Secretaria são definidos 

previamente, sem avaliar as necessidades imediatas do profissional. 

Sobre os cursos de formação que os professores tiveram acesso, foi 

evidenciado a lacuna existente entre a teoria e prática, aparecendo 

principalmente quando a questão norteadora resgata a ideia se o professor se 

considera apto para as tarefas da SRM 
              

Visto que, em nosso estudo a possibilidade de um AEE a aluno com 

deficiência intelectual, no COLUN/UFMA, com a qualidade que o humanize para se 

relacionar com essa sociedade letrada está condicionada ao aprofundamento do conceito 

de mediação, vigotskyana, não consideramos precipitado afirmar que as autoras 

apresentam a partir de suas experiências uma realidade que tem sido verificada, em 

muitas escolas, nas diferentes regiões do País.    

No cerne da questão dessa insuficiência formativa para lidar com a demanda 

do AEE, a pesquisa “Formação docente: desafios e perspectivas no contexto da 

Educação Especial”, vinculada ao ONEESP, corrobora com nosso entendimento 
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segundo o qual a formação para alcançar os objetivos previstos, para este apoio à 

inclusão, deve estar pautada nas impressões refletidas pela escola como um todo. O que, 

portanto, reforça o caráter colaborativo e intencional da mediação como uma 

necessidade formativa. As autoras desse estudo destacaram que, no município de São 

Luís/MA, 

 

[...] uma das mais importantes formas de educação continuada foi pouco 

comentada: discussões na própria escola a partir das necessidades dos 

seus professores, embora tenha sido ressaltado por muitos participantes que 

a formação continuada deve ser pautada nas demandas das salas 

(CARVALHO; MELO, 2014, p.09, grifos nossos). 

 

Das pesquisas evidenciadas, sobre as experiências de AEE (SRM), 

elegemos como foco para análise, principalmente, informações que apontaram as 

fragilidades de formação para o desenvolvimento do referido atendimento, permitindo-

nos um confronto entre elementos que apareciam nos depoimentos de sujeitos da 

pesquisa e nas inferências dos autores. Esses, repetidamente, denunciavam concepções 

de aprendizagem, de ensino e de práticas com teor reduzido de humanização nas ações 

do atendimento em alusão. Na visão de Pereira e Damasceno (2014, p.10, grifos nossos) 

é preciso que, 

 

[...] escola se organize politicamente e pedagogicamente em prol de ações 

que garantam os subsídios necessários aos profissionais da educação na 

superação da reprodução de técnicas mecânicas/modelos, evitando assim 

a manutenção da invisibilidade ou “faz de conta” da inclusão escolar dos 

estudantes público-alvo da educação especial.  

 

 

Entre os destaques das pesquisas aqui trazidas, depoimentos de sujeitos que 

fazem parte da construção da inclusão nas escolas, as orientações da Política Nacional 

de Inclusão (2008) e nossa compreensão a respeito da mediação como uma necessidade 

no AEE em processo de organização no COLUN/UFMA, há um lugar a ser ocupado 

com muitas reflexões, o da formação. Este lugar, que por analogia poderíamos chamar 

de “espaço de desenvolvimento proximal”, é revelador de formas de exclusão. Estas 

germinam da relação que se estabelece entre o AEE e a escola como um todo. É aí que 

as contradições, da PNEEPEI/2008 e das práticas, se manifestam e atingem sua 

expressão maior na negação das dimensões humanas no âmbito dessa instituição, 

Escola. Mas também, o lugar da formação pode ser revelador de possibilidades de 

superação quando resultados de pesquisas revelam,  
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[...] que os professores precisam de uma proposta de formação continuada 

que tenha como base a perspectiva de criar espaços de pesquisas e reflexões 

sobre a sua prática pedagógica a partir dos trabalhos desenvolvidos na sala de 

recursos; Nesse sentido, cada vez mais a escola necessita ressignificar sua 

prática de acordo com as profundas mudanças pelas quais vem passando 

desde a democratização do ensino, daí a importância da formação de 

professores no mundo atual (ANJOS, 2014, p.10). 

 

Mas, as pesquisas sobre este apoio à inclusão demonstram, também, que a 

formação necessária não deve ser restrita a um profissional especializado ou a uma sala 

de recursos. Como sugerem Amorim e Costa (2014) na pesquisa “Experiências de 

avaliação nas salas de recursos multifuncionais no município de Niterói: para quê?” 

  

[...] as narrativas docentes revelaram a demanda, por parte dos professores, 

de viverem experiências docentes ainda não presentes em seu cotidiano de 

trabalho, ou seja, de compartilhar saberes, fazeres, questionamentos, 

problematizações e, sobretudo, desenvolver uma postura de espontaneidade e 

originalidade em seu processo formativo e docente. Para tal, tornar-se 

professor é semelhante ao formar-se pesquisador da própria práxis. 

(AMORIM; COSTA, 2014, p.11). 

 

Vemos, portanto, o reconhecimento por parte dos profissionais 

participantes, desta pesquisa, da necessidade de ser instaurado um processo formativo 

caracterizado pela práxis e pela colaboração entre os sujeitos da escola. Neste caso, 

 

[...], a formação docente para o AEE deve ser uma formação refletida a partir 

de uma dimensão global, em que o EcD
94

 passa a ser visto em sua 

integralidade, como um ser humano e um sujeito de direito. Neste sentido a 

promoção da sua inclusão é da responsabilidade de todos os envolvidos no 

seu processo de aprendizagem escolar: equipe pedagógica, gestores, 

familiares e comunidade escolar. Para isto, o docente do AEE tem que ter seu 

espaço e função pedagógica reconhecido e valorizado pela secretaria de 

educação da rede na qual atua. Também na mesma direção, este professor 

deve encontrar oportunidade de formação que favoreça o trabalho 

cooperativo com os professores de sala de aula regular, [...] (AMORIM; 

COSTA, 2014, p.16). 

 

Para avançar naquilo que no título deste capítulo se chamou de digressão, 

permitimo-nos, a partir de então, nos posicionar – de forma mais incisiva – sobre a 

importância da mediação no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O 

que será feito, com o auxílio dos dados coletados, no estabelecimento das relações 

                                                                 
94

 ECD - O artigo não traz o significado da sigla, mas no contexto estão se referindo a educandos com 

deficiência.  
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necessárias para demonstrar nossa tese - qual seja: a mediação como um recurso 

necessário na realização do AEE a “Sol”, no COLUN/UFMA.  

Sem perder de vista a unidade que se pretendeu impingir neste estudo, as 

contradições encontradas no AEE de um aluno com deficiência intelectual no 

COLUN/UFMA, consideramos a importância deste apoio à inclusão a partir do ponto 

de vista de uma Política de Estado, que traz 

 

[...] as principais orientações nacionais [...], talvez a de maior complexidade, 

seja a proposta pelo documento Política nacional de educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 2008), que, em seu item V, 

assim o delimita: “As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum 

[...]”. Qual é o ponto de dúvida em tal orientação? Entender em que as 

atividades devem se diferenciar, pois a base da igualdade de direitos na 

escolarização deve ser balizada pelo acesso ao currículo. Assim, se pode 

compreender que é objetivo primordial do AEE pautar seu planejamento na 

identificação de intervenções que possam potencializar o acesso ao currículo 

na classe comum e este, propriamente dito, deve ser desenvolvido junto à 

turma de referência do aluno com deficiência, [...]. Bem, se a esta 

compreensão não redundasse em outras dúvidas tudo estaria solucionado! 

Mas não está, pois ainda é preciso cuidar para que a referência do AEE seja o 

currículo escolar e não se distancie deste a ponto de manter o reducionismo 

de apenas atentar para a socialização e a construção de repertório que 

possibilite maior autonomia pessoal de qualquer aluno (ANDRADE; 

MASCARENHAS; PRIETO, 2014, p.11). 

 

No quinto capítulo, analisamos os dados coletados no percurso 

metodológico desenvolvido. Percurso este que permitiu, em caráter colaborativo da 

pesquisa, desencadear processo formativo (Anexo 06) que culminou com a 

sistematização de Plano de Atendimento Educacional Especializado para “Sol”.   
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5 FACES DA MEDIAÇÃO NO AEE AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NO COLUN/UFMA 

 

 

Neste capítulo procuramos apresentar uma visão ampliada do AEE, 

orientado pela PNEEPEI/2008, para o COLUN/UFMA. Situamos, portanto, reflexões 

que se tangenciam às diretrizes desta política com a finalidade de instituir, nesta escola, 

um Atendimento Educacional Especializado (AEE) ao aluno “Sol”, que seja organizado 

sem negar suas contradições e as da própria política na concepção deste apoio à inclusão 

escolar.  

 

5.1.  A ANÁLISE DOS DADOS 

    

A análise dos dados da pesquisa, referenciada na abordagem histórico 

cultural, se processou levando em conta as contradições que apareceram da relação 

entre o conceito de mediação no AEE disponibilizado no COLUN/UFMA e, as 

características psíquicas de “Sol” na relação com o conhecimento escolar. 

Os dados coletados nas entrevistas, no “Círculo Reflexivo” e nos contextos 

da observação,
95

 foram sistematizados e analisados sob a perspectiva qualitativa de 

análise. Procuramos fazer uso do método adequando-o ao movimento do fenômeno 

investigado. Como se referiu o próprio Vigotski (2004a) quanto aos cuidados no uso do 

método, 

[...] é preciso saber o que se pode e o que se deve buscar no marxismo. Não 

se trata de adaptar o indivíduo ao sábado, mas o sábado ao indivíduo; o que 

precisamos encontrar em nossos autores é uma teoria que ajude a conhecer a 

psique, a fórmula que contenha e resuma a totalidade da verdade científica. 

[...]. Isto não pode ser encontrado nos textos de Plékhanov pela simples razão 

de que não figura neles. É uma verdade a que não tinham chegado nem Marx, 

nem Engels, nem Plékhanov. É por isso que muitas fórmulas tem um caráter 

fragmentário, compendiado, preliminar, cujo valor se limita estritamente ao 

contexto. De maneira geral, podemos dizer que uma fórmula assim não pode 

ser estabelecida de antemão, antes de ter estudado cientificamente a psique, 

mas será obtida como resultado de um trabalho cientifico secular. O que sim 

pode ser buscado previamente nos mestres do marxismo não é a solução da 

questão, e nem mesmo uma hipótese de trabalho [...], mas o método de 

construção [...]. Não quero receber de lambuja, pescando aqui e ali algumas 

citações, o que é a psique, o que desejo é aprender na globalidade do método 

de Marx como se constrói a ciência, como enfocar a análise da psique. 

(VIGOTSKY, 2004a, p.395). 

 

                                                                 
95

 Ver apêndices “F” e “G” referentes aos roteiros de observação, respectivamente da “SRM” e da Sala de 

aula regular. 
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Seguindo Vigotsky, pretendemos aqui traçar um caminho que, muito 

embora não se constitua num método, por nós foi denominado “trilha”. Nela, a 

mediação se constituiu como principal recurso, de uso intencional e colaborativo, na 

configuração do AEE a um aluno com deficiência intelectual. Portanto, o 

desenvolvimento desta afirmação considerou as condições objetivas deste apoio ao 

referido aluno para sua inclusão na escola.  

 

 

5.2 CONHECENDO ALGUNS ASPECTOS SOBRE O ATENDIMENTO A 

ALUNOS ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO COLUN UFMA 

 

 

Um levantamento de informações a respeito da história de atendimento 

de alunos alvo da Educação Especial foi feito junto ao COLUN. Esses dados, 

fornecidos pela coordenadora
96

 do NAPNEE, setor de apoio às pessoas com 

necessidades educacionais especiais - podem nos situar quanto ao processo de 

organização do AEE nessa escola uma vez que, na mesma, este se articula ao 

referido setor. 

Ao longo de 10 anos, o Colégio Universitário - COLUN tem vivenciado 

experiências com inclusão de alunos com deficiência na escola.  Essa trajetória teve 

início a partir do ano de 2004, quando passou a receber suporte do Programa TEC 

NEP
97

 para a inclusão de “alunos com necessidades educacionais especiais”
98

, através 

do desenvolvimento de ações e projetos específicos nesta área.  

                                                                 
96

 “Luz” 
97

 Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais – TEC NEP. Criado em 2001, pela Secretaria de Educação Tecnológica – SETEC do Ministério 

da Educação - MEC, com a finalidade de propor adequações na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica para receber alunos com necessidades educacionais especiais, tais como a 

criação dos “Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais” no âmbito 

interno das Instituições vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, mobilizando 

alguns recursos financeiros nessa direção.  Em 2008, passou a se chamar “Ação TEC NEP - Tecnologia, 

Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas”. 
98

 Terminologia empregada nos documentos oficiais da época, em referência aos alunos que necessitavam 

de suportes educacionais especializados. Atualmente, com a nova “Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (2008), o Atendimento Educacional Especializado - AEE 

prioriza os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 

habilidades/superdotação.   
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 Segundo a Coordenadora do NAPNEE, o primeiro suporte institucional 

oferecido ao COLUN, neste período, se deu através do curso “Procedimentos básicos 

para inserção, permanência e saída com sucesso de Pessoas com Necessidades 

Educacionais na Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica”, promovido pelo 

Programa TEC NEP. Este resultou no projeto de implantação do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE)
99

 na 

escola. 

 O NAPNEE foi implantado através da Ordem Interna nº 02, de 17 de março 

de 2005, com o objetivo primordial de sensibilizar a comunidade escolar (gestão, 

professores, técnicos, alunos e pais), elaborar e executar projetos para dar à escola a 

possibilidade de inclusão escolar. Cabe destacar que nesse período de implantação não 

havia, na escola, uma proposta político-pedagógica que contemplasse os princípios da 

inclusão, nem mesmo recursos humanos e materiais suficientes para a estruturação 

desse trabalho. Desse modo, o NAPNEE foi constituído inicialmente por técnicos e 

professores de diversas áreas de atuação da escola, na sua maioria, ainda sem formação 

específica. 

Conforme dados fornecidos por escrito, pela referida coordenadora, somente 

a partir de 2005, após a implantação do NAPNEE, houve o ingresso dos primeiros 

alunos com deficiência visual nos Cursos Técnicos (dois com cegueira no Curso de 

Administração e um com baixa visão no Curso do Meio Ambiente), engendrando com 

isso novas ações no sentido de enfrentar o desafio de se adequar para atender às 

necessidades desses alunos. Dentre estas ações, foram destacadas: a aquisição de 

tecnologias assistivas (impressora braille, máquinas braille, reglete, soroban, lupas 

eletrônicas, dentre outros), realização de seminários, encontros e cursos de formação 

continuada (Braille, Libras, Orientação e Mobilidade, dentre outros) voltados para a 

área da inclusão escolar.  É bom evidenciar que ao longo dessa trajetória em contato 

direto com os alunos com deficiência na escola, alguns professores se tornaram 

especialistas (em Educação Especial; Educação Inclusiva; Educação Profissional e 

Tecnológica Inclusiva
100

; dentre outras) e pesquisadores, desenvolvendo estudos, 

estratégias, recursos e experiências exitosas nesta área.   

                                                                 
99

 Atualmente denominado Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas - NAPNEE.  
100

 Especialização à distância, oferecido pelo Programa TEC NEP/MEC em 2007, com o objetivo de 

proporcionar a especialização de Recursos Humanos da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica acerca dos fundamentos da educação inclusiva, trazendo subsídios para uma melhor 
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Em 2015, apesar dos estudos e cursos de formação já realizados por alguns 

profissionais nesta área, a equipe do NAPNEE ainda é considerada pequena e 

insuficiente para atender à crescente demanda de alunos com deficiência no COLUN. 

Hoje, a escola possui um quantitativo de 15 alunos com deficiência, sendo 07 no Ensino 

Fundamental (03 com deficiência intelectual, 03 com deficiência física e 01 com 

deficiência visual), 05 no Ensino Médio (04 com deficiência visual e 01 com deficiência 

física) e 03 no Ensino Técnico Pós-Médio (02 com deficiência visual e 01 com 

deficiência física). 

 A equipe atual do NAPNEE é composta por apenas dois técnicos (um 

transcritor Braille e uma intérprete de LIBRAS
101

) e por alguns professores da escola 

(especializados na área da Educação Especial/ Educação Inclusiva e em outras áreas 

afins), que atuam no desenvolvimento de projetos pedagógicos inclusivos e no 

Atendimento Educacional Especializado - AEE
102

, tais como: ampliação de textos, 

transcrição e revisão braille
103

, aprendizagem do sistema Braille, orientação e 

mobilidade, adaptação de recursos didáticos, dentre outros.  

Os alunos que necessitam do AEE estão sendo atendidos na sala do 

NAPNEE, no horário oposto à escolarização, como recomenda a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).  A escola já 

aprovou Ato Normativo (2015)
104

 para a Sala de Recurso Multifuncional – SRM
105

, bem 

como deliberou a contratação de um professor exclusivo para o AEE, via concurso 

público conforme o Edital nº 309/2015 - (Anexo 07). O referido processo ocorreu no 

período de 11 a 17 de fevereiro de 2016.  

Com relação aos documentos oficiais da escola, o Regimento Interno - 

principal orientador das atividades da escola – foi reformulado em 2010, contemplando 

o trabalho desenvolvido pelo NAPNEE, porém, ainda passa por um processo de revisão 

                                                                                                                                                                                            
compreensão do processo da educação inclusiva e sua articulação com os diversos aspectos teóricos e 

práticos da educação profissional e tecnológica, contribuindo para a ampliação do atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede.  
101

 Língua Brasileira de Sinais. 
102

 O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009). 
103

 É um código universal que permite às pessoas cegas beneficiar-se da escrita e da leitura. 
104

 Anexo 04 deste estudo. 
105

 As SRM são espaços dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos 

específicos para a oferta do AEE (BRASIL, 2008). 
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interna, aguardando para ser aprovado no Conselho da Universidade. A Proposta 

Pedagógica ainda não foi elaborada, se encontra em processo de reformulação. 

 

5.3. SAINDO CADA UM DO SEU QUADRADO PARA O CÍRCULO REFLEXIVO  

 

Vimos, na consecução da pesquisa, que o AEE a “Sol”, por meio de sua 

dinâmica, ia desvelando suas fragilidades na concepção de ser humano histórico e com 

isso sua objetivação no COLUN/UFMA sinalizava para condições excludentes de 

operacionalização. Isto pode ser destacado na fala de uma professora, após projeção de 

áudio visual com cenas do filme “Amistad” e poema de Castro Alves
106

: 

 

- A gente é gente, mas nem todo mundo é gente... então, a palavra que vem 

à minha cabeça, meu sentimento...quando a gente vê esse filme, a letra da 

música...e aí a gente acaba sendo envolvido por tudo isso...é a capacidade que 

o homem tem de massacrar o outro...e pensando a minha prática como 

professora...eu também sou capaz de massacrar o meu aluno...e aí eu acabo 

massacrando ele também. [...] a gente não se culpa, mas ao mesmo tempo a 

gente é cobrado por isso [...], a gente quer avançar e aí [...] eu tive a 

oportunidade de ter duas alunas com deficiência visual, e às vezes eu ficava 

muito chateada quando ia dar aula...porque eu não tinha condições, eu não 

tinha preparo...eu entrei na turma...eu nem sabia que elas duas eram 

deficientes visuais [...] e assim...a gente percebe o como que a nossa prática 

é às vezes massacrante para o nosso aluno (PROFESSORA P1 DO 

COLUN/UFMA, grifos nossos). 

 

A projeção de fragmento do filme “Amistad” foi uma estratégia de 

mediação utilizada para levar o grupo a um entendimento, segundo o qual a constituição 

humana sofre fortes marcas das experiências históricas construídas individual ou 

coletivamente num processo de internalização cultural. 

Tal entendimento, que reforça a necessidade de historicização dos sujeitos 

do ponto de vista do AEE, deixa claro o caráter fragmentado desse trabalho de apoio à 

inclusão, quando se verificou que enquanto uns tentavam agregar forças entre os 

profissionais da escola para prover as condições de inclusão curricular do aluno outros 

tentavam se desresponsabilizar nesse processo afirmando que o aluno não acompanhava 

a turma, não fazia as atividades, que não podia ser aprovado “sem saber de nada”. 

Havia, ainda, outra parcela, que, quem sabe, pressupondo a existência de uma 

neutralidade, silenciavam e assim também reforçavam os discursos, sonoros ou 

silenciosos, que tentavam justificar a exclusão. 

                                                                 
106

 O recurso áudio visual contempla cenas do filme “Amistad” e a interpretação do poema “Navio 

Negreiro”, de Castro Alves, pelos cantores Caetano Veloso, Carlinhos Brown e a cantora Gal Costa. 
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Os recursos e instrumentos em função da metodologia pensada foram 

escolhidos e utilizados com uma dupla proposta na pesquisa. Uma: a de confirmar nosso 

entendimento, segundo o qual o AEE, em função da humanização de “Sol” trazia 

implícito, a necessidade de uso da mediação como recurso pedagógico intencional. A 

outra proposta, a de utilizar os mesmos recursos e instrumentos da investigação como 

desencadeadores do processo formativo de maneira que permitisse a elaboração de uma 

proposta de AEE mediada, e efetivamente, articulada ao contexto da escolarização de 

“Sol” no COLUN/UFMA. Portanto, conforme destacamos no Capítulo 1 deste estudo, 

em relação à segunda proposta, tínhamos a clara intenção de,  

 

[...] buscar que esse “Círculo reflexivo”, que gira em torno de aprofundar 

conhecimentos sobre a mediação, ele possa se constituir como um espaço de 

formação, efetivamente, sem fugir, do ponto de vista metodológico, [...] de 

atividade prática [...] sem fugir do seu caráter de mediação. Ou seja, estudar 

teoricamente o conceito de mediação e ao mesmo tempo vivenciar, 

experimentar no fazer das relações aqui formativas, e levar isso para o espaço 

docente (PESQUISADORA). 

 

Portanto, a mediação, conceito aprofundado na perspectiva colaborativa da 

pesquisa, serviu como lente de análise para avaliar qualitativamente o AEE ofertado a 

“Sol”.  

Numa manhã da Semana Pedagógica, realizada no período de 02 a 09 de 

fevereiro de 2015, o primeiro “Círculo Reflexivo” ocorreu no horário compreendido 

entre 9h e 12 h, e o tema desenvolvido foi “Escola Inclusiva”.  Por sua vez, alguns 

subtemas
107

 que seriam trabalhados posteriormente, nos “Círculos Reflexivos”, foram 

sinalizados: 

 
- O AEE: apoio à (in/ex)clusão do alunado da Educação Especial?;   

- Escola inclusiva... deficiência intelectual;  

- Da perspectiva histórico cultural;  

- Polissemia e polifonia do fenômeno: inclusão? E o currículo da escola?;  

- Educação e inclusão para quê e para quem?;  

- A mediação e sua objetivação. 

 

 

Este momento de nossa pesquisa contou com a participação, praticamente, 

da totalidade dos profissionais da educação na escola investigada (Anexo 08). 

Ao discorrermos sobre a mediação como uma práxis necessária na 

condução do conhecimento via currículo escolar, indagamos sobre o como poderíamos 

                                                                 
107

 Estes foram os títulos de subtemas que colocamos nos slides, contudo, no espaço dos “Círculos 

Reflexivos”, estes sofreram modificação, sem prejuízo do conhecimento que seria trabalhado. 
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colocá-la em exercício em nossa dinâmica de trabalho. Entendíamos ser aquele um dos 

raros momentos onde se reuniriam os profissionais da escola. Então, procuramos 

evidenciar as bases conceituais da mediação. Consideramos, para isto, que o aluno para 

aprender e a escola para ensinar deve priorizar a natureza histórica e cultural do outro 

social. O ser humano como “o outro social” por excelência assume o papel de principal 

mediador na construção do conhecimento existente. Na escola, portanto, o 

conhecimento sistematizado, via currículo, não deveria ser desenvolvido de outra forma 

que não fosse mediado colaborativamente.  Consideramos que, desse pensamento deriva 

o sentido de unidade que requer a escolarização posta em prática.  

As reflexões ao longo de todo o estudo, que se objetivou por meio deste 

trabalho, seguiu uma perspectiva de generalizar que, em não raros aspectos, as 

especificidades individuais para as aprendizagens não são uma peculiaridade somente 

de sujeitos com deficiência intelectual ou público alvo da Educação Especial, mas 

também daquele aluno que, muito embora de forma mais sutil, não atingiu os “índices” 

estabelecidos pelos padrões escolares, aceitáveis como “normais”. 

Observamos ainda que em contextos pedagógicos, quer para o público alvo 

da Educação Especial quer para qualquer outro aluno fora desta modalidade de ensino, 

tem no âmbito da dinâmica escolar, como já referimos, uma base caracterizada pela 

hegemonia de concepções inatistas, ambientalistas que tendem a homogeneizar o 

processo de desenvolvimento de cada sujeito. Esse pensamento encontra respaldo em 

Sforni (2004, p.28, grifos nossos) quando afirma: 

 

As justificativas para o insucesso do aluno são extremamente contraditórias e 

revelam a forte influência dessas duas teorizações
108

 no campo educacional. 

Em alguns momentos considera-se que o aluno não aprende porque não 

desenvolveu pré-requisitos para tal, é imaturo, não tem raciocínio lógico, 

atenção memória, vontade, enfim, não apresenta as capacidades que deveriam 

ser a priori à aprendizagem. Essas capacidades são consideradas um 

resultado natural do processo maturacional do aluno e, por razões de 

limitação do próprio inndivíduo, não tiveram, o desenvolvimento necessário. 

Aqui, o inatismo revela-se em toda a sua plenitude. Em outras situações, a 

não-aprendizagem é justificada pela falta de um ambiente social, 

especialmente o familiar, que ofereça condições para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno. A escola, estranhamente, não é incluída como parte desse 

“ambiente social”. As explicações para as dificuldades do aluno são buscadas 

fora da sala de aula: [...]. O ambientalismo manifesta-se na força 

modeladora que se atribui ao contexto social. 

 

 

                                                                 
108

 A autora se refere às concepções de desenvolvimento inatistas e ambientalistas inspiradas nas 

filosofias racionalista e empirista, respectivamente, presente nos espaços educacionais.  
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                  As constatações encontram respaldo, inclusive, nas expressões e nos 

questionamentos do coletivo de profissionais ao manifestarem ideias de concepção de 

aprendizagem, desenvolvimento, avaliação e planejamento com características de 

distanciamento do ser aluno, como um ser historicamente situado e/ou ainda, com 

características biopsíquicas plásticas. Em oposição a este entendimento, subjacentes às 

análises de lentes histórico culturais, podem ser desenvolvidas posturas pedagógicas que 

denunciam o caráter homogêneo e mecanicista das práticas na escola pública. E no caso 

do AEE correlacionado ao ensino escolar do aluno com deficiência intelectual,  

 

[...] uma tendência homogeneizadora - já secular - de pensar os sujeitos da 

aprendizagem nas suas formas e possibilidades de elaborar conhecimento. As 

diferenças dos (as) aluno (os) [...], quer sob a perspectiva cognitiva, quer sob 

outra qualquer, não são justificativas para exclusão de nenhum sujeito do 

ambiente de aprendizagem escolar. Pelo contrário, o que precisa ser banido 

da escola é o caráter sutil de mascarar, pela via dos processos constitutivos 

das relações na escola, inabilidades de mediação das aprendizagens referentes 

ao currículo, desviando essa condição de deficiência para os alunos (as) por 

ela designados (as): os que não aprendem (MELO, 2010, p.302).  

 

   

Observada essa “desarticulação” entre o AEE e o contexto escolar no 

tocante ao “Caso Sol” foi desencadeado um processo formativo com os envolvidos na 

pesquisa, onde se buscou fundamentar teoricamente a importância do aprofundamento 

do conceito de mediação como princípio metodológico na organização do AEE no 

COLUN/UFMA. Nos encontros do “Círculo Reflexivo” esse entendimento foi sendo 

reforçado quando, por exemplo, perguntamos sobre a relação entre o AEE e a sala 

regular, no que diz respeito a “Sol”. Da professora atuante na Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM) obtivemos a seguinte resposta: 

 

- [...] aqui nós temos quatro professores aqui da turma dele... são nove 

professores [...]acho que já é um passo para conseguir [...]fazer esse trabalho 

de relação [...] se a gente conseguir no final desse “Círculo” trazer, eu não 

digo cem por cento, mas noventa por cento dos professores acho que já é um 

avanço e uma aproximação também. E lembrando também que a sala de 

recursos, a gente tem que ficar muito atentos, que não é uma sala de reforço 

[...] (PROFESSORA ESTRELA). 

  

Na medida em que aprofundávamos o conceito de mediação com os 

participantes do “Círculo Reflexivo” fomos constatando a importância deste conceito 

como práxis no espaço formativo da pesquisa.  Isto pode ser percebido no momento em 

que solicitamos ao grupo, que estabelecessem a partir da realidade do COLUN, relações 

entre o AEE e o lugar assumido pelos profissionais da escola na perspectiva de 
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desenvolvimento escolar do aluno “Sol” e uma integrante expressou a seguinte 

compreensão:  

 

[...] eu fiquei instigada com a tua fala, inicialmente, quando apresenta a 

concepção do AEE, demonstrando como ele de alguma forma... é 

contraditório, né? Então a própria Política vem essa concepção, contraditória, 

ao mesmo tempo em que trabalha uma concepção mais ampliada do que é 

esse Atendimento Educacional Especializado, de certa forma, reduz, né? 

Então assim, se a própria Política traz essa concepção, imagina nós aqui no 

nosso cotidiano, como às vezes, a tendência é de essa concepção, ela tenda a 

se restringir também. Principalmente quando nós estamos aí num processo de 

tentar construir um atendimento educacional especializado dentro do Colégio 

Universitário. Nós estamos caminhando nessa perspectiva de construir esse 

atendimento. Então, ora, a gente se vê, percebendo essas concepções bem 

mais restritas dizendo... ah, não é esse um atendimento que deve ser feito lá 

no NAPNEE [...] como se fosse exclusivo quando na verdade esse é um 

trabalho que deve ser conjunto...deve ser pensado por todos nós [...] por isso 

que às vezes a gente se vê pensando [...] como todo mundo deveria estar 

aqui...pensando junto com a gente [...] Então o primeiro desafio é 

compreender, na verdade, o que que é  esse Atendimento Educacional 

Especializado. Esse é o primeiro passo para a gente pensar nessas relações 

possíveis. [...] eu acho que a pesquisa que você está desenvolvendo vai 

contribuir muito pra que isso aconteça da melhor forma dentro da escola. 

(VÊNUS).  

 

Na escola onde realizamos nossa pesquisa fomos constatando o estado de 

anacronia entre a significante inclusão curricular e o significante Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), o que reforçou a nossa posição de defender que o 

ponto de sincronia entre estes dois significantes é a mediação vigotskyana considerada 

aqui como princípio para o pensamento humano e estruturante metodológico, 

transversal, na organização do AEE no COLUN/UFMA.  

Enquanto conceito a mediação histórico cultural expressa a forma mais 

elementar do pensamento e se apoia em categorias do materialismo histórico 

dialético
109

:  

 

[...], as categorias como totalidade, práxis, contradição e mediação são 

tomadas do método dialético a fim de que a realidade seja considerada como 

totalidade concreta, ou seja, um todo estruturado em desenvolvimento. Captar 

a realidade em sua totalidade não significa, portanto, a apreensão de todos os 

fatos, mas um conjunto amplo de relações, particularidades e detalhes que 

são captados numa totalidade que é sempre uma totalidade de totalidades. A 

categoria mediação é fundamental por estabelecer as conexões entre os 

diferentes aspectos que caracterizam a realidade. A totalidade existe nas e 

através das mediações, pelas quais as partes específicas (totalidades parciais) 

estão relacionadas, numa série de determinações recíprocas que se modificam 

constantemente. A práxis representa a atividade livre, criativa, por meio da 

qual é possível transformar o mundo humano e a si mesmo. A contradição 

promove o movimento que permite a transformação dos fenômenos. O ser e o 
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 Totalidade, contradição, práxis e mediação, movimento, qualidade.  
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pensar modificam-se na sua trajetória histórica movidos pela contradição, 

pois a presença de aspectos e tendências contrários contribui para que a 

realidade passe de um estado qualitativo a outro (MASSON, 2012, p.04-05). 

 

 

Quando analisamos a realidade do AEE a “Sol”, no COLUN/UFMA, 

tomamos como ponto de partida para a organização de nosso trabalho investigativo que 

aquela realidade não estava isolada de contextos mais amplos que abrangem este apoio 

à inclusão escolar. Por isso entendemos que naquela escola o referido atendimento, em 

muitos aspectos, apresentava contradições similares às da realidade desse atendimento 

em nível nacional. O que se pode inferir com os resultados de pesquisas e também de 

nossas experiências no desenvolvimento de projetos em grupo de pesquisa na UFMA, 

no âmbito da docência, nesta IES, em bancas de monografias com a temática 

relacionada ao AEE em diversos municípios maranhenses, e ainda enquanto profissional 

integrante da equipe de formação continuada e da equipe técnico pedagógica da 

Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED).   

Com respeito às referidas contradições, no âmbito do COLUN/UFMA, 

algumas foram desveladas com a pesquisa. Destas evidenciamos a tentativa, nem 

sempre intencional, de legitimar uma proposta de apoio à inclusão do aluno com 

deficiência intelectual sem estabelecer diálogo colaborativo com as atividades gerais da 

escola. E isto, sem confrontar e superar formas de conduzir o processo com seu ensino 

predominantemente homogêneo, com suas formas de avaliar segundo padrões 

quantitativos e seletivos, desvinculado das características cognitivas do aluno, e nesse 

sentido, comprometendo a intencionalidade necessária para uma práxis mediada. Diante 

da realidade posta, neste Colégio de Aplicação, apresentamos a mediação como 

estratégia, necessária no AEE, que se utilizada de forma colaborativa provocará 

progressivamente o rompimento de estruturas escolares excludentes, contraproducentes 

para o desenvolvimento de “Sol”, assim como para diversos outros educandos.   

 

5.4 UMA REALIDADE E SUAS FACES NA OBJETIVAÇÃO DO AEE  

 

Quando relacionamos a realidade estrutural da Educação em nosso país com 

a realidade específica, do COLUN/UFMA, encontramos a totalidade na parte. 

Queremos dizer que, sem apreender da educação geral as contradições que deformam a 

natureza humana na produção do conhecimento, as práticas escolares tendem a ampliar 

cada vez mais a exclusão dos alunos do processo curricular. 
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 Sem questionar essas bases excludentes de construção do ensino, 

consideramos que, falar de AEE em função do aluno com deficiência intelectual seria 

reproduzir um discurso falacioso de que tal apoio pedagógico é fundamental para o 

acesso ao currículo da escola. Pode até ser, mas é preciso significá-lo nas relações 

profissionais da escola. Enxergamos um caminho possível para a construção, sob a 

perspectiva da abordagem histórico cultural vigotskyana. Eis aí a inserção da pesquisa 

com foco na mediação como práxis metodológica no AEE ao aluno com deficiência 

intelectual, no referido colégio.  

 O COLUN/UFMA apresentou as condições objetivas para o 

desenvolvimento desse estudo, na medida em que se encontra num processo de 

implantação e de construção de uma proposta para o AEE. Segundo os sujeitos da 

pesquisa, o objetivo deste apoio é o mesmo da PNEEPEEI/2008 que é contribuir no 

acesso do público alvo da Educação Especial ao contexto da sala de aula regular. E foi 

desse entendimento que partimos para um diálogo com os profissionais da escola, no 

início da pesquisa. Neste momento algumas reflexões visaram uma aproximação com a 

escola, considerando algumas práticas, entendidas como contraditórias quando vistas 

segundo a abordagem histórico cultural.   Assim, indagamos: educação e inclusão para 

quê e para quem? Ao considerarmos que a inclusão escolar, no COLUN/UFMA, é 

significada nas relações sociais e históricas de existência com a escola, com a 

sociedade, com o país, entendemos ser pertinente convidá-los a pensar sobre o sentido e 

significado que se quer dar à inclusão. Esta deve partir antes da práxis, do movimento e 

do coletivo. Nesse sentido, não se constrói, conforme destacamos durante o Círculo 

Reflexivo: 

 

- [...] como eu digo, não é como você diz [...], não é como singularmente, a 

gente quer, mas na discussão [...] como a gente vai construir [...] no COLUN 

[...]. Não olhando essa inclusão como algo fixo, estático. Mas como um 

processo que muda na medida em que os sujeitos, que somos nós, mudam 

também. E que nossos alunos, mudam também, e vão se transformando na 

medida em que eles aprendem que eles conhecem... E vão se humanizando... 

Porque nós não nascemos humanos (PESQUISADORA).  

 

 

Foi para este espaço, portanto, que direcionamos nossas inquietações. E no 

diálogo com ele se tornou possível gestar alternativas mediadas para o ensino do aluno 

com deficiência intelectual. Uma demonstração de tal realidade, em construção, pode 
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ser evidenciada por meio do já citado Ato Normativo
110

 elaborado com vistas ao 

estabelecimento de critério para o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais, 

para o referido alunado do Ensino Fundamental. 

A perspectiva desse nosso trabalho foi contribuir com os estudos sobre os 

fundamentos teóricos e metodológicos voltados para a inclusão, tomando como uma das 

referências a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva/2008. Esse critério articulado às escolhas metodológicas para a investigação 

contribuiu nos aprofundamentos sobre a necessidade da mediação no contexto do AEE, 

em construção, na escola.  O que também ocorreu, pelo caráter formativo da pesquisa. 

Foi instaurado um espaço para discussão mais ampla. Nele, contextualizamos, a 

importância dos aprofundamentos sobre a mediação, partindo de um caso real da escola 

e estabelecendo relações entre este e a realidade da educação geral, e no cerne desta a 

demanda pelo AEE.          

Em um dos momentos de aprofundamento do conceito de mediação, no 

“Círculo Reflexivo” solicitamos dos integrantes que relacionassem o postulado de 

Vigotsky, que atribui ao mestre a responsabilidade da orientação e da regulação do meio 

pedagógico (VIGOTSKY, 1998), ao contexto do AEE a “Sol”, no COLUN/UFMA.  E 

partindo da especificidade desse atendimento, apresentar reflexões articulando o AEE à 

dinâmica da escola de modo geral. E nessa construção foram se posicionando: 

 

- [...] é muito interessante quando você percebe que a sua intervenção causa 

um outro... olhar e um outro tipo de relacionamento com os alunos. [...] Então 

eu acho isso, aqui, muito importante pra gente fazer [...] tanto para o aluno, 

que a gente está recebendo, quanto pra nossa prática profissional. Porque nós 

estamos em um caso, mas, como o caso dele, nós temos outros na escola. 

Então, isso não ajuda apenas esse aluno...ajuda também os outros alunos e 

[...] os outros que vierem... (METEORO). 

 

- Até porque quando você começa se apropriar da teoria [...] isso começa [...] 

a abrir novas possibilidades [...] enxergar novas dimensões que você não via 

antes. Porque quando não se elabora o conhecimento ele fica muito prático 

[...] você só consegue ver a deficiência, [...]. E o conhecimento, a 

reflexão...amplia o foco (LUZ). 

 

- Em se tratando do aluno com deficiência [..] eu coloco [...] que a diferença 

se dá, por atender um aluno que tem uma especificidade que não vai atender 

os objetivos gerais, aquilo que eu programei [...] é fazer diferente? É o 

conteúdo diferente? Que aprende por aproximação, [...] o seu meio [...] é 

saber o que ele sabe, de onde devo partir contexto socioeconômico cultural, 

que tem que ser levado em consideração [...] Mas, exatamente, ver esse aluno 

como sujeito que está ali dentro de um contexto... é assim que eu vejo a 

questão da mediação [...] (PLUTÃO). 
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 Conforme Anexo 04. 
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- Eu acho assim que uma das contribuições da abordagem sócio histórica 

fundamental [...] é exatamente a questão da mediação. Vigotsky deixa claro, 

que esses processos, eles são sociais. A base do desenvolvimento dessas 

funções, não é orgânica. Então isso é fundamental, né?... a gente saber que a 

história desse aluno, as diversas dimensões da vida dele, a cultura tudo isso 

vai determinar o desenvolvimento dessas funções. Então eu penso que isso 

tudo é muito revolucionário [...] a gente saber que a gente é um mediador, a 

gente pode ser um mediador [...]. É entender que esse desenvolvimento, ele 

vem de fora, não é de dentro [...] se dá primeiro no plano das interações 

sociais. Se essas mediações forem bem feitas [...] o cérebro é capaz de se 

reorientar mesmo com a limitação [...] no caso, por exemplo, de “Sol”. [...] 

ele vai poder se desenvolver... igual aos outros? Não. Vai ser no ritmo dele 

[...] vai depender dessas interações [...] (LUZ). 

  

No aprofundamento do conceito de mediação, também buscamos formas de 

elevar em nível de qualidade, a apropriação, esclarecendo:  

 

 

- Eu estou grifando aqui [...] só pra que a gente veja, que, nem sempre [...] vai 

ver o termo mediação de forma explícita... (PESQUISADORA). 

 

Então apontamos para uma citação, de Vigotsky (2004b), quando se refere 

ao papel do mestre no ensino: 

 

[...] “orientação e regulação do meio”. [...] a mediação... a gente precisa 

entender [..]. Esse “Círculo” é para que a gente possa desenvolver esse 

comportamento mediador de forma intencional... é justamente esse papel do 

mestre... tem que haver essa intencionalidade...porque a mediação ela ocorre 

[...] Mas, segundo a perspectiva de Vigotsky, relacionada ao papel do mestre, 

[...] tem que ser planejada, intencional... eu sei porque estou fazendo... qual 

objetivo eu quero alcançar (PESQUISADORA). 

 

Sob o enfoque da abordagem histórico cultural, especificamente no que 

tange ao aprofundamento do conceito de mediação, a experiência formativa da pesquisa 

se deu de forma articulada à coleta de dados, de onde, dialeticamente, íamos trazendo 

elementos para o desenho estrutural de um plano de AEE para “Sol”. Para isso tiramos 

proveito de situações vivenciadas por profissionais da escola. Nossas análises 

enfatizaram a importância da mediação como recurso pedagógico que privilegia as 

dimensões humanas. Nesse sentido, a mediação como comportamento investigativo e 

formativo permitiu potencializar o AEE ao aluno “Sol”, como podemos apreender do 

depoimento de uma participante do “Círculo Reflexivo”: 

 

- Eu lembrei muito de “Sol” nesse exemplo que eu falei pra vocês da 

fogueira, né? Que ele [Sol] olhou um vulcão e disse que era uma fogueira... 

Exatamente aqui, ó, na pesquisa de Luria, ele vai mostrar formas 
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geométricas, né, e eles [os sujeitos da pesquisa]
111

 vão nomeá-las de acordo 

com as experiências práticas deles (LUZ). 

 

A participante do “Círculo Reflexivo” estava se referindo a um teste de 

Geografia aplicado pelo professor “Satélite”. Este, tendo experienciado sucessivas 

mediações exitosas com seu aluno “Sol”, se angustiou quando em aplicação de teste 

avaliativo obteve, segundo ele próprio, resultado insatisfatório ao mostrar a figura de 

um vulcão e perguntar ao aluno o que a mesma representava, e ter obtido a resposta: 

fogueira. Esta experiência do professor, “Satélite”, foi compartilhada no “Círculo 

Reflexivo”. Chamou-nos a atenção a reação do professor diante da resposta de “Sol” à 

sua pergunta. Este foi um dos momentos ricos no aprofundamento do conceito de 

mediação, quando destacamos a mediação como práxis para o AEE a “Sol”: 

O professor “Satélite” demonstrava atitudes pedagógicas opostas às 

concepções predeterministas, sempre procurando adequar suas aulas e atividades ao 

nível de desenvolvimento de “Sol”. Como se pode observar em quesito de teste 

adequado e aplicado pelo referido professor quando o aluno cursava, ainda, o 6º ano: 
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 Este sujeito da pesquisa, com nome fictício “Luz” se refere ao livro “Desenvolvimento cognitivo” 

(1990) de A. R. Luria que diz respeito a uma pesquisa sobre a formação sócio histórica dos processos 

mentais em grupos de analfabetos moradores de vilarejos, quanto grupos já envolvidos na vida moderna, 

que experimentavam as primeiras influências de um realinhamento social. A pesquisa referida apresenta 

como sujeitos, o povo de Uzbequistão, no período posterior à Revolução Russa (1917), quando estas 

regiões - antes feudais - vivenciaram uma reestruturação radical de seu sistema sócio econômico e de sua 

cultura. Portanto, num contexto onde a revolução eliminou a dominação e a submissão como formas de 

relações entre as classes sociais, esse povo, se tornou uma república com produção agrícola coletivizada, 

o que gerou um desenvolvimento industrial e consequentemente uma transformação completa na vida 

sócio econômica dos Uzbequistaneses. Os sujeitos da pesquisa se referem aos respectivos grupos: 1) 

mulheres analfabetas que viviam nos ichkari  - vilarejos afastados - e sem nenhum envolvimento social; 

2) Camponeses analfabetos que viviam em lugarejos afastados tendo ainda uma economia individualista 

sem participarem de trabalho socializado; 3) Mulheres que nunca haviam recebido educação formal e 

quase nenhum treino em alfabetização e que frequentavam cursos de curta duração para trabalho em 

creches; 4) Trabalhadores de fazendas coletivas - kolkhoz - e jovens que haviam feito cursos rápidos. 

Estes tinham adquirido uma visão mais ampla do que a dos camponeses isolados, porém sua experiência 

escolar havia sido curta e muitos eram ainda semi alfabetizados; 5) mulheres estudantes admitidas em 

escolas como professoras, após dois ou três anos de estudos. Suas qualificações escolares era de nível 

bem baixo (LURIA, 1990). 
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Figura 03 - Teste de Geografia adequado para “Sol” 

 

Fonte: Coordenação Pedagógica do Colun (2015). 

 

Contudo, essa busca do professor “Satélite” na identificação do nível de 

desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, observada nos esforços deste 

para a inclusão do aluno em sua sala de aula, nos revelou muito mais que suas 

experiências, principalmente, as exitosas. Fomos mediados por essas experiências 

exitosas do professor e, por meio delas, constatamos que ao professor se apresentavam 

demandas de formação sobre as características conceituais da mediação vigotskyana.  

A mediação vigotskyana quando utilizada pedagogicamente deve considerar 

que as respostas dos alunos, quanto à sua natureza, são provisórias. Por isso, devemos 

levar em conta que, na construção do conhecimento, cada ser humano, tende a 

apropriações progressivas, cada vez mais complexas. Assim, na apropriação do conceito 

de mediação, nos “Círculos Reflexivos” fomos desenvolvendo “lentes”. E estas lentes, 

de apropriação do real, nos permitem ver a essência de uma dada realidade escolar, com 
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suas contradições. São lentes que se produziram/produzem com os recursos da 

mediação, que, no continuum dessa práxis, vão revelando as possibilidades na 

construção de alicerces para um AEE a “Sol”, no COLUN/UFMA. 

Para nós, a mediação é recurso metodológico fundamental para intervir, 

avaliar e planejar sequências pedagógicas que viabilizam o pensamento reflexivo de 

“Sol” na sala de recursos multifuncional e na sala de aula regular. 

Isto pode ser exemplificado com a, citada, reação do professor de Geografia 

- “Satélite” - diante de situações escolares nas quais demonstrara se angustiar com 

algumas respostas de “Sol”, em suas intervenções. Situações que, para nós implicavam 

na insegurança quanto às novas decisões pedagógicas a serem tomadas com vistas à 

continuidade do processo, segundo padrões de qualidade correspondentes às 

características do aluno para apropriação do conhecimento na referida disciplina. Isto 

nos favoreceu nas inferências sobre a necessidade de, pela via mediada, identificar o 

nível de desenvolvimento proximal do aluno na condução do ensino dos conteúdos 

disciplinares.  

Afirmamos ser necessário buscar que esse “Círculo Reflexivo”, que gira em 

torno do objetivo de aprofundar conhecimentos sobre a mediação, possa se constituir 

como um espaço de formação, efetivamente, sem fugir, do ponto de vista metodológico, 

do ponto de vista de atividade prática pedagógica, sem fugir de seu caráter de mediação. 

Ou seja, um espaço para estudar teoricamente o conceito de mediação e, ao mesmo 

tempo, vivenciá-lo. Experimentar no fazer das relações formativas e levar isso para o 

espaço docente.  

Nesta pesquisa, nossa perspectiva – conforme especificamos anteriormente - 

foi delinear o AEE no COLUN, UFMA, seguindo uma orientação mediada, onde este 

apoio à inclusão escolar do referido aluno, fosse alicerçado a partir das relações 

concretas dos profissionais da escola. Por isso, tal delineamento envolveu, em sua 

dinâmica, saberes e práticas dos profissionais, na escola privilegiando o alcance do 

objetivo de analisar características do AEE no que tange à pertinência da mediação 

enquanto conceito transversal ao trabalho pedagógico para responder às necessidades 

específicas de aprendizagem e inserção curricular de aluno que apresenta deficiência 

intelectual. 

Na coleta e análise dos dados, por meio da dinâmica metodológica da 

pesquisa, fomos demonstrando, no “Círculo Reflexivo”, que o aprofundamento do 

conceito de mediação, e sua práxis, a serviço do AEE, no COLUN/UFMA, pode se 
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configurar como estratégia fundamental neste apoio para acesso de “Sol” ao currículo 

da escola. Assim, nesta pesquisa, ao mesmo tempo, em que buscamos alcançar seus 

objetivos, desencadeamos um processo formativo. Este articulou experiências 

relacionadas à realidade escolar do aluno “Sol” ao aprofundamento do conceito de 

mediação. E foi assim que esse processo culminou com o desenho do plano de AEE 

para “Sol”, cuja orientação inclusiva se dinamizou com a práxis da mediação, segundo a 

abordagem histórico-cultural.  

Num momento do “Círculo Reflexivo” foi destacado: 

 

- [...] o que me remete a esse nome
112

, dado, é a ideia do conhecimento... da 

luz, mas a luz relacionada ao conhecimento [...] e aí eu fiquei aqui 

pensando.... que de fato o nome, e o trabalho que [...]  está sendo proposto 

[...] é... como se o “Sol” ele fosse, de fato, iluminar também um trabalho que 

a gente vai desenvolver, mas que, assim... vai ficar pra escola. [...] É um 

trabalho, é uma pesquisa que vai nortear a nossa prática a partir de então 

(VÊNUS). 

  

E na ocasião em que solicitamos à professora “Estrela” que expressasse seu 

entendimento sobre o conceito de mediação pedagógica contextualizado para a 

realidade do AEE a “Sol” percebemos uma dificuldade na abstração do conceito. Tal 

dificuldade era reveladora dos padrões mediatizantes para atender a sua necessidade na 

internalização do conceito em aprofundamento. Segundo a professora: 

 

- Acho que essa mediação é a partir daquele conhecimento real do aluno. E 

saber como eu posso fazer para trazer o real, né, até o ponto pedagógico. 

Como eu vou fazer esse trabalho de interação entre o conhecimento, a 

realidade e o sujeito da aprendizagem. Acho que essa mediação é o 

momento que eu vou interagindo e tentando, mudando essa relação[...] 

(ESTRELA, grifos nossos). 

  

Percebemos que, embora demonstrasse ter avançado no entendimento do 

referido conceito, a dificuldade, da professora, consistia na articulação entre o conceito 

de mediação e suas experiências no exercício de sua função. Vimos que os conceitos 

dos níveis de desenvolvimento, propostos na abordagem histórico cultural, não haviam 

sido internalizados pela mesma. E ainda, nos pareceu confusa esta professora ao 

“sugerir” a presença paralela de uma realidade, que não a do sujeito da aprendizagem, 

ficando, portanto, duvidoso se esta compreendeu que segundo a abordagem de Vigotsky 

os fatores históricos e culturais representam a base determinante do desenvolvimento 

humano.    Então, assim identificamos seu nível de desenvolvimento proximal nesta 
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  Referindo ao nome “Sol”. 
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situação. Constatamos, então, que era preciso realizar com a mesma, mediações que 

permitissem internalizar o conceito em aprofundamento.   

Uma estratégia mediada favoreceu avançarmos na internalização do 

conceito em estudo ao se pedir, à professora, que relatasse uma atividade que tinha sido 

planejada e realizada na SRM com “Sol”. A professora “Estrela” se lembrou de uma 

atividade que realizamos em parceria e que foi desenvolvida de forma colaborativa com 

profissionais da escola: 

 

- Essa atividade do convite foi trabalhada visando desenvolver alguns 

convites[...] ele identificou esses convites [...] a data alguns surgiu pelo 

desejo dele de querer conhecer...a partir [da ideia] desse passeio eu fui 

trabalhar a questão do convite, aí explorar os convites com ele .... aí teve 

várias formas [tipos] de convites [...] os convites foram apresentados e ele 

começou a identificar as datas, o horário....[...] deu pra saber até o domínio 

que ele já tem dessa parte lógico matemática (ESTRELA). 

 

 

E quando lhe perguntamos sobre o objetivo daquela atividade utilizando o 

convite como um estímulo para viabilizar atividades exitosas, com “Sol”, a profª 

“Estrela” demonstrou dificuldades, como o estabelecimento de objetivo e, de separá-lo 

da atividade, de forma que esta fosse entendida como um meio e não como um fim. 

O objetivo era mais prazeroso [...] o passeio, mas ele queria envolver as 

pessoas com quem ele convivia... Neste passeio ele queria levar os colegas, 

queria levar a família...explorar essa parte. E a partir dessa ação prazerosa...o 

passeio... se começou a explorar o convite...a partir da própria leitura [dos 

convites], dos trabalhos que foram feitos com ele...aí nesse trabalho se pode 

até identificar onde ele está avançando na parte de aprendizagem...ele já está 

avançando... (ESTRELA). 

            

A ideia de utilizarmos o convite para o “passeio no sítio” cumpriu o 

objetivo da internalização, por “Sol”, da função social da escrita e de sua importância 

nas relações interpessoais. O objetivo era mais prazeroso. Como já explicitado, a 

mediação neste trabalho se configurou como estratégia metodológica substancial 

necessária e transversal no AEE ao aluno “Sol” visando às aprendizagens propostas no 

currículo regular do COLUN/UFMA. Considerado, portanto, conceito cujo 

aprofundamento, pelos profissionais envolvidos na escolarização do aluno com 

deficiência intelectual, contribui para que a inclusão escolar se desenvolva no sentido de 

viabilizar o exercício de sua humanização nesta sociedade, marcada pela produção de 

estigmas, que nos reduzem em nossa condição humana.  

Diante do desafio formativo da pesquisa, que se materializa na escolarização 

de “Sol” no COLUN/UFMA, apontamos duas premissas que relacionadas, entre si, 
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evidenciam a complexidade e as contradições do trabalho pedagógico realizado com o 

aluno “Sol”, por meio do AEE:  

 Premissa1 - O aluno é sujeito histórico cultural e suas aprendizagens 

curriculares estão significativamente condicionadas pelo nível de 

intencionalidade observada no ensino por meio de atividades pedagógicas que 

envolvam suas características de base filo e ontogenéticas.  

 Premissa 2 - A Escola é lugar de encontro para ensino sistematizado e para 

aprendizagens de sujeitos biopsicossocialmente singulares. 

A essa complexidade denominamos faces cujo estudo das mesmas nos 

permitiu alcançar padrões de análise, inquestionavelmente, mais satisfatórios no tocante 

às formas de entender para balizar o contexto pedagógico e intervir na dimensão 

cognitiva do sujeito escolar na condição de aluno com deficiência intelectual. Foi no 

trabalho pedagógico de profissionais, passíveis de envolvimento no AEE ao aluno 

“Sol”, que sustentamos a mediação como conceito, cujo aprofundamento se 

revela/revelou como essencial na consecução do desenvolvimento do currículo escolar 

com oportunidades dinâmicas de aprendizagens e de desenvolvimento para este aluno 

que integra a diversidade escolar. Se tornou, portanto, parte constitutiva e envolvida nos 

planejamentos pedagógicos da escola por meio dos objetivos e dos demais componentes 

curriculares do COLUN/UFMA.  

Tal constatação sofre influência dos estudos histórico culturais de Vigotsky 

(1997; 2000; 2004) e colaboradores (Luria, 1990; 1992; Leontiev, 2003; 2004). A 

respeito das condições implicadas na aprendizagem de sujeitos “cuyo desarrolho está 

complicado por el defecto” (VYGOTSKI, 1997)
113

. Para este estudioso, 

 

La noción de la defctibilidade como uma limitación puramente cuantitativa 

del desarrollo tiene, indudablemente, parentesco de ideas com la peculiar 

teoria del preformismo paidológico, según la cual el desarrollo intrauterino 

del nino se reduce exclusivamente a um crecimiento y aumento cuantitativo 

de las funciones orgânicas y psicológicas. La defectología está realizando 

ahora uma labor de ideas similar a la que realizaron em su época la pedagogia 

y la psicologia infantil, cuando ambas defendieron uma tesis: el ninõ no es 

um adulto pequeno. La defectología está luchando ahora por la tesis básica 

em cuya defensa ve la única garantia de su existência como ciência, 

precisamente la tesis que disse: el niño cuyo desarrollo está complicado por 

el defecto no es simplesmente um niño menos desarrollado que sus coetâneos 

normales, sino desarrollado de outro modo (VYGOTSKI, 1997, p.12)
114

. 
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 “cujo desenvolvimento está comprometido pelo defeito” (VYGOTSKI, 1997). 
114

 A noção de defectibilidade como uma limitação do desenvolvimento puramente quantitativa, sem 

dúvida, tem aproximação de ideias com a teoria de preformismo paidológico, peculiar, segundo a qual o 

desenvolvimento intrauterino da criança é reduzido, exclusivamente, para um crescimento e aumento 
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É sob essa perspectiva de desenvolvimento que deve se pautar o AEE no 

âmbito da escolarização. Neste apoio às aprendizagens curriculares de alunos com 

deficiência intelectual é pertinente, se envolver ações transversais e integradas, 

conceitualmente, nas formas e condições para responder satisfatoriamente, à diversidade 

quanto às características, desta, na produção de saberes necessários para seu 

desenvolvimento. Incluímos nessa produção de saberes, aqueles demandados pelos 

professores e demais profissionais na dinâmica de desenvolvimento do currículo 

escolar. 

Uma aproximação com o “Caso Sol” pode se viabilizar aguçando os 

sentidos para arte, por meio da música. Pensamos que toda conjunção entre saberes, 

autorizada pelas características e rigores da mediação, pode ser pertinente na elucidação 

de uma realidade e nas propostas para intervenção nesta. Neste entendimento, Russo 

(1984)
115

 pode nos dar pistas quanto a necessidade de inserção histórica na apreensão 

do sujeito da aprendizagem, o aluno “Sol”, no COLUN/UFMA: 

 

Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o 

mais importante [...] mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente [...]. 

Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. 

Que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era 

antigamente. [...]. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse 

visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo 

doente. [...].  (Música: Índios - Legião Urbana - composição: Renato Russo, 

1984).  

 

Mediados por este compositor, contemplamos de forma sensível aquilo que 

Vigotsky assinala com veemência nos escritos de sua abordagem. Para ele qualquer 

ação mediada deve implicar o sujeito situado historicamente, para não corrermos o risco 

de perdê-lo de vista. Esta condição é fundamental em seu método.  

Foi utilizando a mediação como categoria central para realização de nossa 

pesquisa, por seus procedimentos metodológicos, que se buscou verificar a mediação 

como conceito necessário no AEE a “Sol”. Nossa tese foi se confirmando em torno 

                                                                                                                                                                                            
quantitativo das funções orgânicas e psíquicas. A defectologia agora está fazendo uma obra de ideias 

semelhante ao realizado em seu tempo a pedagogia e psicologia infantil, quando defendeu uma tese: a 

criança não é um adulto pequeno. A defectologia está lutando agora pela tese básica em cuja defesa 

considera que a única garantia da sua existência como ciência, precisamente a tese que defende: a criança 

cujo desenvolvimento é complicado por deficiência no funcionamento psíquico não é simplesmente uma 

criança menos desenvolvida do que os seus coetâneos normais, mas desenvolvido de outro modo. 
115

 Letra retirada do site <http://olivrodosdias-interpretacao.blogspot.com.br/2012/03/interpretacao-

indios.html> Acesso no dia 10/08/2015. 
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desse aluno, implicando duas frentes pedagógicas inter-relacionadas em nosso estudo: a 

formação para o AEE por meio de “Caso” e o AEE para a inclusão do aluno “Sol” com 

deficiência intelectual. O “Caso Sol” foi elaborado desde o ano de 2012, ocasião em 

que iniciamos nossa aproximação com o aluno. 

  

5.5 O “CASO SOL” - APROXIMAÇÕES COM A REALIDADE ESCOLAR NO 

COLUN/UFMA 

 

Visando focar a questão da formação dos profissionais da educação e o 

acesso de aluno com deficiência intelectual aos componentes do currículo regular, temos 

defendido que a mediação é condição necessária para que o AEE se objetive com padrões 

de qualidade, dignos à condição humana de existência e, portanto de aprendizagem. Uma 

dessas realidades, com especificidade voltada para os referidos alunos se apresenta por 

meio de caso para estudo, o “Caso Sol”, relacionando-o a contextos e dimensões que se 

articulam na definição de que tipo de “inclusão” se estabelecerá no colégio Universitário 

da Universidade Federal do Maranhão (COLUN/UFMA).  O caso serviu, assim, como 

base desencadeadora para o alcance dos objetivos desta pesquisa.  

O COLUN/UFMA apresenta em sua estrutura organizacional um Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educativas Especiais - NAPNEE. 

Atualmente, as demandas relativas ao processo de ensino e aprendizagem do alunado da 

Educação Especial se ampliaram neste setor, uma vez que o fluxo destes sujeitos 

aumentou consideravelmente com a chegada, na instituição, de um contingente bastante 

significativo por meio de processo seletivo realizado a partir de 2010, com a 

implementação das ações afirmativas na UFMA/COLUN. A cada ano esse contingente 

tem se tornado mais significativo. Conforme constatamos, em documentos da escola. 

 Entendemos que este processo, que se propaga dialeticamente nas 

instituições de ensino, “vem tentando”, de alguma forma responder às condições de 

existência do aluno no currículo escolar. Aí está o espaço para o maior enfrentamento. O 

de tornar hegemônico, nas relações curriculares, o movimento capaz de fazer murchar as 

práticas que têm excluído tantos alunos da escola, lugar que - por excelência - é 

entendido como espaço da aprendizagem. Há que se transformar, então, a significante 

escola, sob pena de se perder o sentido de frequentá-la. A mediação se coloca então, 

como ação política, como ação pedagógica, como possibilidade de inclusão do aluno 

“Sol” no AEE, abrangendo variações entre os profissionais que lidam com a realidade da 
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inclusão escolar. Este pensamento encontra expressão nas palavras de MAGALHÃES 

(2011, p. 28) para quem, 

 

[...] as discussões sobre os aspectos técnicos referentes à construção de uma 

perspectiva inclusiva de educação especial não podem suplantar a necessidade 

de discutirmos o que torna nossa escola seletiva, ou seja, porque alguns 

aprendem e outros não. Esta discussão não se relaciona somente com o 

planejamento da prática pedagógica, em si, mas com concepções de 

“deficiência” e de “normalidade”, e isto se associa às relações de poder que se 

estabelecem na sociedade e na escola.  

   

Portanto, se defende que o acesso escolar do aluno com deficiência intelectual na 

sala de aula regular, observará maior visibilidade quando puderem ser constatadas ações 

pedagógicas mediadas com caráter colaborativo
116

. Isto porque, 

 

O atendimento educacional especializado quando ofertado exclusivamente 

em salas de recursos, ou seja, extra sala de aula comum, reforça o 

pressuposto de que o problema está no aluno, e não na escola. O que há de 

especial neste sistema de apoio, incluindo o aluno, seu professor e seu 

ensino, fica restrito ao ambiente especializado e segregado da sala de recurso 

enquanto a classe comum permanece inalterada. A abordagem de 

atendimento é funcionalista porque se centra em compensar supostos déficits 

no aluno com deficiência. (MENDES, 2014, p.29, grifos nossos). 

  

Como se constata, há que se compreender que o AEE não pode ser reduzido 

a um modelo engessado que impeçam reflexões necessárias no reconhecimento e 

identificação de múltiplas determinações no modo de ser e de estar, na escola, no 

mundo, do aluno - “Sol”. Além disso, é importante considerar que o processo de 

escolarização não se restringe ao aluno, ao professor e seu ensino. São partícipes os 

outros profissionais que integram a escola. Tampouco, o AEE pode sofrer esta restrição.  

As informações coletadas em documentos, junto ao contexto familiar, as 

adquiridas com os professores da sala regular e professora de sala de recursos, obtidas 

por meio de observação e no “Círculo Reflexivo” fundamentaram nossa pesquisa com 

vistas a enfatizar a importância da mediação como conceito na formação para o AEE a 

aluno com deficiência intelectual.  

No desenvolvimento da pesquisa, no COLUN/UFMA, tivemos várias 

experiências que implicaram na verificação da tese que abstrai do conceito de mediação 

vigotskyana possibilidades para dar o significado para o AEE nesta escola, e com isto, o 
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 Usamos o termo “colaborativo”, segundo MENDES (2014), como sinônimo de trabalho realizado 

junto.  
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sentido necessário para a presença de “Sol” na escola: o de aprender. E isso, longe de 

banalizar o ensino, muito pelo contrário, significa elevá-lo de um patamar de descrédito. 

O distintivo no exercício do ensino é gerar as condições para a aprendizagem. 

Reforçamos essa compreensão com as ideias de Pletsch e Glat (2014), ao se referirem 

ao Plano Educacional Especializado - PEI, como um instrumento pedagógico a ser 

utilizado na sala de aula regular: 

 

[...], a construção de um PEI pode resultar em ajustes ou adaptações 

curriculares
117

, sem que isso minimize ou empobreça os conteúdos e 

objetivos a serem atingidos, desde que vinculados ao trabalho geral da 

turma. Para tal, faz-se necessário ter avaliações pedagógicas sistematizadas 

que fundamentem a elaboração de metas acadêmicas para os alunos com 

necessidades especiais, bem como os recursos a serem empregados em seu 

processo de aprendizagem. Ou seja, a avaliação é empregada no sentido de 

fornecer elementos para a constituição do PEI, com vistas a responder às 

singularidades e possibilidades de cada aluno, e não, como 

frequentemente ocorre, um instrumento para detectar erros, 

dificuldades ou deficiências (PLETSCH; GLAT, 2014, p.24, grifos nossos).  

 

As citadas autoras, “[...] mobilizadas pelo objetivo de disseminar resultados 

de estudos que investigam o uso de metodologias diversificadas e tecnologias de 

suporte ao desenvolvimento de práticas pedagógicas”, em publicação sobre “Estratégias 

Educacionais Diferenciadas para alunos com necessidades especiais”, dão ênfase ao PEI 

como recurso, “[...] para orquestrar, de forma mais efetiva, propostas pedagógicas que 

contemplem as demandas de cada aluno, a partir de objetivos gerais elaborados para a 

turma” (PLETSCH; GLAT, 2014). 

O posicionamento diferenciado das autoras, em relação ao PEI, nos 

favoreceu no sentido de evidenciar que, assim como o PEI, em nível de sala de aula, o 

AEE para o aluno com deficiência intelectual não pode se restringir como um apoio que 

se fecha nas paredes de uma Sala de Recursos Multifuncional (SRM) ou que para efeito 

de trabalho em função da inserção curricular, deste aluno, responsabiliza principalmente 

um setor ou profissional especializado. E, ainda, como condição necessária para a 

inclusão dos sujeitos definidos como da Educação Especial, o AEE deve se objetivar na 

escola como um todo, sob forma de responsabilidade profissional colaborativa, onde o 

planejamento curricular, as tomadas de decisões e a avaliação, inclusive do trabalho 

pedagógico desenvolvido, vão se estabelecendo progressivamente com caráter de 

unidade. 
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 Em relação às adaptações curriculares as autoras em nota de rodapé sinalizam: para um 

aprofundamento sobre o conceito de adaptações curriculares e sua aplicação no contexto educacional 

brasileiro, ver Oliveira (2008) e Oliveira e Machado (2011). 
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A configuração escolar apontada na realidade investigada, no nosso ponto 

de vista, tem alargadas as possibilidades de construção sob a perspectiva da mediação 

Vigotskyana, se utilizada como recurso pedagógico para o desenvolvimento do 

currículo escolar com o aluno “Sol”. Esta mediação usada no sentido de promover a 

inclusão escolar pode até ter como referência inicial o aluno com deficiência intelectual, 

mas na dinâmica desse processo, envolvendo atividades que levam a reflexões práxicas 

de cunho formativo a respeito de um currículo para a diversidade de alunos, o caminho 

pedagógico vai se reorientando a partir dessa postura mediada e se tornando marca 

distintiva na formação para o AEE. 

Parte das informações que fundamentaram essa pesquisa foi coletada no ano 

letivo de 2012, após o encaminhamento do aluno que atribuímos o nome “Sol” para o 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - 

NAPNEE, através da anamnese com responsável e análise realizada junto à secretaria 

da escola (laudos médicos, histórico escolar e relatórios pedagógicos anteriormente 

realizados). 

Com respeito ao AEE, o que se observa na própria definição da já citada 

Política (2008) é que o referido atendimento, no caso do aluno com deficiência 

intelectual, se refere a uma dinâmica de ações para o acesso curricular deste. Segundo a 

concepção desta política, este atendimento deve se objetivar por meio da identificação, 

elaboração e organização pedagógica para que sejam eliminadas as condições 

desfavoráveis para a apropriação curricular do aluno considerando suas necessidades 

específicas.  

Os grifos são para estabelecer relação entre uma possível leitura da 

concepção de AEE, manifesta na Política (2008) e documentos correlatos
118

, e a 

abrangência da mediação (histórico cultural) como estratégia metodológica, necessária 

neste atendimento, por implicar no processo pedagógico ações como: identificar, 

elaborar e organizar; visando eliminar barreiras no desenvolvimento do currículo 

escolar. E neste caso, como as barreiras podem ser de vários contextos, e estes inter-

relacionados, é basilar pensar este apoio à inclusão curricular situando o aluno com 

deficiência intelectual, histórica e culturalmente, para não perdê-lo de vista.  Neste 
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 Resolução nº 04, de 2 de outubro de 2009 - institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação Especial. CNE/CEB (2009); 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento 

Educacional Especializado e Nota Técnica nº 04/2014, constando orientações quanto a documentos 

comprobatórios para que o AEE proceda com a seleção de seu público. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.611-2011?OpenDocument
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sentido, precisamos fazer alusão ao que dispõe a Nota Técnica nº 04/2014, constando 

orientações quanto a documentos comprobatórios para que o AEE proceda com a 

seleção de seu público e garantia do apoio pedagógico que lhe é peculiar.  

O citado documento que se refere à identificação do alunado da Educação 

Especial vem oportunamente minimizar as lacunas da Resolução CNE/CEB nº 4, de 

2009, que institui as diretrizes operacionais para o AEE na educação básica, com 

notória omissão de conteúdo que remeta a uma compreensão de quem serão os 

responsáveis pela avaliação, ou mesmo que aspectos pedagógicos ou não, serviços, 

políticas podem estar implicados neste atendimento.  

Ententenmos que, em função da falta de clareza na Resolução CNE/CEB nº 

04/2009, no que tange ao caráter da avaliação (clínica ou pedagógica) para identificação 

de alunos com deficiência intelectual, o MEC/SECADI/DPEE dispôs a Nota Técnica nº 

04/2014, constando orientações a respeito de documentos necessários para que o AEE 

proceda com a seleção de seu público e garantia do apoio pedagógico que lhe é 

peculiar. Nesse sentido, da identificação do alunado da Educação Especial, este 

documento nos chama a atenção para o seguinte: 

  

[...] não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 

(diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE 

caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de 

caso, primeira etapa da elaboração do plano de AEE, se for necessário, o 

professor do AEE, poderá articular-se com profissionais da área da saúde, 

tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano de 

AEE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas, complementar, 

quando a escola julgar necessário. O importante é que o direito das pessoas 

com deficiência à educação não poderá ser cerceado pela exigência de laudo 

médico (MEC/SECADI/DPEE, 2014, p.03). 

            

Com respeito à segunda parte do conceito de AEE, na Política/2008, é 

possível perceber uma sutil contradição quando enfatiza a diferenciação entre as 

atividades do AEE e as desenvolvidas em sala de aula “comum”:  

 

[...] As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas a autonomia e independência 

na escola e fora dela. (MEC/SEESP, 2008, p.21-22, grifos nossos). 

            

A contradição a que nos referimos diz respeito a um evidente reducionismo 

do AEE a uma dinâmica que pode dar indícios de que este apoio pedagógico possa se 
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objetivar apenas com uma sala de recursos multifuncional e seu professor especializado, 

ou mesmo um setor específico, recortados do processo escolar mais amplo. A esse 

respeito permitimo-nos inferir que o AEE só será favorável no acesso ao currículo do 

aluno, com deficiência intelectual se este for instaurado, na escola, como unidade de 

ações. Queremos evidenciar que o AEE investido desta unidade, por sua práxis, deve 

abranger sob um caráter colaborativo, a participação de todos os segmentos e 

profissionais da instituição, além do aluno, sua família e outras parcerias quando se 

fizerem necessárias. Tal realidade almejada demanda um espaço formativo para essa 

constituição institucional.  

Vemos a mediação como ferramenta teórica, formativa, subjacente ao AEE, 

cujas características distintivas, pela práxis, podem suscitar um trabalho que 

denominamos de unidade entre os profissionais partícipes do contexto escolar, pelo 

exercício de suas funções e em regime de mútua colaboração. Para reforço desta ideia, 

compartilhamos o pensamento de Gomes (2013, p.50, grifos nossos), a respeito da 

cultura colaborativa como necessidade para uma escola inclusiva: 

 

[...], quando refletimos sobre a definição de colaborar (co-laborar) como 

trabalho em comum com outro em uma mesma obra, temos aplicada a ideia 

de trabalho em parceria, que, para além do junto, aponta para o trabalho 

compartilhado, com seus objetivos comuns negociados coletivamente, 

estabelecendo relações que tendem à não hierarquização e 

corresponsabilidade pela condução das ações, ampliando o conceito de 

operar junto para o de operar em comunidade. 

 

Vislumbramos por meio da ação mediada a já referida unidade pedagógica 

entre os profissionais e setores da escola frequentada por “Sol”. Com isto, a práxis 

destes, sofra a determinação coletiva quanto ao (s) objetivo (s) a ser (em) priorizado (s) 

no AEE ao referido aluno. E, no cerne deste atendimento o desenvolvimento do 

currículo escolar com a regulação, necessária, em seus componentes: objetivos, 

conteúdos, procedimentos metodológicos, recursos pedagógicos, avaliação. É na 

regência desta dinâmica colaborativa (de trabalho em função do desenvolvimento 

curricular de “Sol”), que os profissionais do COLUN/UFMA aproximarão o conceito de 

mediação ao de AEE da Política/2008, naquilo que, para “Sol”, implicar em 

desenvolvimento.  

Diante do que se apresenta como tese: a mediação como estratégia 

necessária na formação para o AEE de “Sol” com respeito à conquista da autonomia e 

independência pelo aluno na escola poderíamos, inclusive, afirmar que essa autonomia 
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e independência, se consideradas numa acepção de inclusão mediada, tende a desvelar 

os discursos excludentes, com maquiagem de inclusão. Observamos, então, a urgência 

de pô-la a serviço do indivíduo, em detrimento daquelas relações, que se estabelecem, 

no desenvolvimento curricular, parecidas com as relações pautadas na lógica do modelo 

produtivo capitalista. 

 Nosso esforço com a pesquisa realizada foi circunscrever uma proposta de 

formação, para os profissionais envolvidos, tranversalizada pela mediação como práxis 

no AEE ao aluno “Sol”. Tal posição teórica e metodológica seguiu, ainda, o propósito 

de potencializar no COLUN/UFMA uma concepção de currículo que não enclausurasse 

nem o profissional nem o aluno na relação institucional dessa escola. Referimo-nos às 

concepções de currículo que condicionam, por meio de suas práticas, relações 

mecanizadas ou comportamentais de aprendizagem. Ou, ainda, que dão ao currículo a 

posição de evidência que deveria ser dada ao sujeito da aprendizagem. 

 

Nesse sentido é fundamental perceber a relevância política do currículo para 

além do reducionismo das disciplinas, para além das grades curriculares, e 

dos programas tecnicamente definidos como guias para um processo de 

formação. Ao se pensar em currículo, deve-se começar pelo entendimento de 

unidade dialética entre a teoria e a prática, tornando-se necessária uma 

reflexão sobre a totalidade do processo de formação, já que a concepção 

curricular, adotada norteará o perfil desse professor. O currículo não é 

neutro, é político. É no embate da luta ideológica e ética sobre o professor 

que se quer formar e dos saberes instituídos dos currículos que se deve lutar 

por uma formação consistente de professores que articule os planos social, 

cultural e históricos (FACCI, 2010, p.68). 

            

A hegemonia, portanto, de um currículo escolar em função do aluno, o 

concebe, indubitavelmente, sujeito de conhecimento. A mediação por nós defendida 

para o AEE a “Sol” se constitui recurso pedagógico inalienável na objetivação deste 

currículo. 

O conceito de mediação em atividade, se bem articulado à realidade do 

aluno e dos envolvidos no processo de escolarização, inevitavelmente, se constituirá, 

num recurso dinâmico de construção de saberes discentes e docentes. 

A mediação, nesse caso, deve se relacionar ao lugar que o educador deve 

vislumbrar para si e para o aluno. Destacamos aqui a importância de atuarmos na zona 

de desenvolvimento proximal do aluno.  

Com os estudos realizados para aprofundamento do conceito de mediação, 

verificamos que como recurso pedagógico em desenvolvimento só se operacionaliza 

quando estamos aptos na identificação dos níveis de desenvolvimento do aluno. Esta 
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mesma aptidão, observamos, é parte inerente à ação mediada. Temos refinado esta ideia 

na aplicação do conceito de mediação na realidade investigada.  

No que tange ao AEE em função do desenvolvimento curricular de “Sol”, 

levando em conta seu nível de desenvolvimento real, proximal e potencial concordamos 

com Núñez (2009, p.30) quando afirma: 

 

Vygotsky (1981) atribui uma importância medular às relações existentes 

entre o desenvolvimento e aprendizagem, pela repercussão deste problema, 

tanto no diagnóstico das capacidades intelectuais como na elaboração de uma 

teoria do ensino. Para ele, o que a criança pode fazer com a ajuda de outros, 

pode ser mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que pode fazer 

por si só. Dessa forma, a simples determinação dos níveis evolutivos reais 

não é suficiente para se descobrir as relações desse processo evolutivo com 

as possibilidades reais de aprendizagem. 

 

Esse mesmo autor nos presta auxílio na construção de nossa tese que 

aproxima a mediação como recurso metodológico essencial no AEE ao aluno “Sol”, em 

cuja abrangência práxica iremos, contínua e intencionalmente, nos deparar com estes 

dois níveis de desenvolvimento humano:   

 

É necessário, portanto, revelar no mínimo dois níveis evolutivos: o das 

capacidades reais e o das possibilidades de aprender com a ajuda dos demais. 

A diferença entre esses dois níveis é o que Vygotsky denomina: “Zona de 

Desenvolvimento Proximal” [...] (NÚÑEZ, 2009, p.30). 

 

Quando nos debruçamos para compreender em nível físico, a mediação 

como conceito e práxis necessários no desenvolvimento de um plano de AEE a “Sol”, 

no COLUN/UFMA, verificamos em sua abrangência possibilidades qualitativamente 

ampliadas de humanização do aluno com deficiência intelectual pela via do 

conhecimento sistematizado. Constatamos ainda, que a identificação dos níveis de 

desenvolvimento de “Sol” pelos envolvidos em seu AEE não se configurava enquanto 

característica predominante nessa dinâmica. Em consequência disto, o aluno em alusão 

vem experimentando desde 2012, sucessivos fracassos escolares, incluindo uma 

reprovação. Também, com respeito aos profissionais do NAPNEE, estes vêm sofrendo 

os desgastes no enfrentamento pedagógico junto aos envolvidos no processo de 

escolarização do aluno com deficiência intelectual. Nestas condições, o AEE nesta 

escola revela as potencialidades da mediação pedagógica para o aluno “Sol”. Para nós, a 

mediação é recurso necessário para o acesso curricular do referido aluno. Revelar isso 

foi o conteúdo de nossa tese.  
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Nossa tese, portanto, está ancorada no potencial que a mediação apresenta. 

Dela fazendo uso, como recurso pedagógico, criamos condições concretas de ensino e 

de aprendizagem, capazes de responder às questões propostas para a consecução do 

AEE a “Sol”.  

Nos primeiros contatos para os procedimentos metodológicos da pesquisa 

constatamos fragilidades teóricas com respeito ao conceito de mediação vigotskyana 

entre os profissionais envolvidos. Um desses momentos se deu no “Círculo Reflexivo”, 

durante a escuta dos participantes, quando solicitamos que compartilhassem sua 

compreensão de mediação e ponto de vista quanto a (s) possibilidades de utilizá-la 

como estratégia metodológica no Atendimento Educacional Especializado a alunos com 

deficiência intelectual no COLUN/UFMA. E com respeito àquele espaço formativo 

destacamos, ainda, o seguinte: 

 

- [...] a gente está num processo de aprofundamento do conceito de mediação 

[...]. [...] temos nossas leituras e nossos conhecimentos prévios. Então a gente 

vai compartilhar [...] daquilo que a gente ouviu, e tentar relacionar com o 

AEE [...] dentro do que prevê uma PNEEPEI/2008. Será que [...] já entrou 

em contato com essa política [...] sabe mais ou menos do que ela trata? [...] é 

interessante estar relacionando o conceito de mediação, nesse caso, de nosso 

“Círculo”, de nossa pesquisa, e o de AEE, como conceitos que vão estar 

inter-relacionados na contribuição desse acesso curricular do sujeito “Sol”. 

(PESQUISADORA). 

 

As respostas, compartilhadas, tenderam ao reforço da perspectiva 

colaborativa de nossa pesquisa com vistas ao aprofundamento do conceito de mediação 

aplicado ao AEE ao aluno “Sol”. Como expressaram alguns sujeitos: 

 

- Bom, a mediação é uma coisa que eu venho estudando desde a minha 

graduação. Foi tema de minha monografia “A mediação nas aulas de teatro”. 

E o que me levou a escolher este tema foi [...] como é que esse aluno 

conseguia aprender? Como é que eu poderia envolver. [...] é essa 

inquietação [...]. Mas a mediação de modo bem prático... o aluno está aqui 

e o conhecimento está aqui. Então, esse elo que é feito entre o conhecimento, 

o aluno e o professor [...] Como acontece entre o conhecimento e o aluno. 

[...]. Mediar é aproximar... para os alunos de maneira geral...com o aluno 

especial [...] às vezes o nosso aluno especial... ele não vai atingir o mesmo 

objetivo proposto para os outros alunos...porque ele tem o tempo dele, no 

caso da deficiência intelectual. Eu posso estar errada em falar isso.  Então 

Mediar é observar que pontos eu posso estabelecer [...] caminhos mais 

curtos [...] depois médios [...] longos [...] pra que a gente possa ter o 

desenvolvimento. Não adianta querer que o “Sol” saiba desenhar um 

pentagrama como os outros alunos[...] eu preciso usar uma escadinha com 

ele, pegar as figuras palpavelmente, que ele possa identificar isso 

visualmente[...]. Eu fui olhar o caderno dele... tem rabiscos! Por quê? 

Porque esse é um caminho, pra ele, que ainda é longo... então vamos 

fazer por partes...nem que eu dedique um tempo extra pra ele... 

(METEORO, grifos nossos).  
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 - Quer dizer, tu vais trabalhar o mesmo conteúdo com ele, mas de maneira 

diferenciada, de acordo com o ritmo dele” (ESTRELA, grifos nossos). 

 

Vimos, assim, um entendimento de mediação que se apresenta sob uma 

perspectiva reduzida, diante da complexidade desse conceito, segundo a abordagem 

histórico cultural.  A mediação pode se constituir estratégia metodológica de regulação 

do processo pedagógico. Mas, para isto, nas intervenções junto ao aluno, o profissional 

deve seguir contínua e intencionalmente na regulação do meio conforme postulado de 

Vigotsky, evidenciando o papel do mestre no âmbito da educação (VIGOTSKY, 

2004b). O que quer dizer que a mediação, enquanto propriedade elementar do 

pensamento (LÚRIA, 1990), se revela como práxis, primeiro, porque atua de forma 

consciente, em nível psíquico. É neste nível que sua ação tem origem. Depois, e a partir 

daí, dialeticamente, devem se seguir a planificação dos objetivos, escolhas de recursos e 

regulação das atividades, formas de avaliação, bem como, definição de complexidade 

do conhecimento mediado. Tudo, envolvendo o espaço de desenvolvimento proximal 

do aluno. Eis, o caminho por nós sinalizado para conjunção mediação-AEE a “Sol” no 

COLUN/UFMA.  

Constatamos que a compreensão predominante sobre o conceito de 

mediação entre os participantes do “Círculo Reflexivo” se dava, principalmente, a partir 

de exemplos de experiências ou de ideias, sinalizando o que não é mediação. Entre 

uma expressão e outra, observamos que existiam elementos da mediação, mas 

revelavam não terem internalizado o conceito como recurso para práxis no AEE a 

“Sol”.  Como podemos observar: 

 

- A mediação são as estratégias que você vai utilizar para que esse 

conhecimento chegue a todos os alunos e eles consigam aprender [...]. Não é 

porque o aluno tem uma deficiência que o professor vai deixar ele lá no 

cantinho, com papel, desenhando... ele não vai estar mediando, dessa 

forma... ele vai jogar o conhecimento e [...] só quem vai aprender dessa 

forma é quem tem o cognitivo, que a gente chama de normal, mas quem tem 

déficit no cognitivo não vai...” (COMETA, grifos nossos). 

 

No decorrer da pesquisa fomos constatando a emergência de um AEE cuja 

característica refletisse as condições objetivas para desencadear, no COLUN/UFMA, a 

inclusão dos profissionais e do aluno com deficiência intelectual, visto que nenhuma 

escola com seus integrantes pode favorecer um processo inclusivo se a hegemonia de 

suas práticas é excludente.  

Nosso percurso investigativo considerou o pressuposto segundo o qual o 
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professor e demais profissionais, quando não dispõem dos instrumentos teóricos e 

metodológicos para a inclusão do aluno, são eles mesmos alvo dessa exclusão. Assim, a 

base formativa da pesquisa se realizou, principalmente, nos momentos dos Círculos 

Reflexivos, encontros aonde íamos aprofundando o conceito de mediação. Estes eram, 

inclusive, também um dos espaços da coleta de dados para o desenvolvimento do 

estudo. Contudo, é pertinente esclarecer que, quando apresentamos os “Círculos 

Reflexivos” como um dos principais espaços de aprofundamentos teóricos, quisemos 

evidenciar um posicionamento dialético de apreensão da realidade. 

Nesta pesquisa colaborativa, os “Círculos Reflexivos” se configuraram 

como lugar para desvelamento de contradições existentes no âmbito do AEE à “Sol”. 

Entretanto, pela práxis dos sujeitos envolvidos, o aprofundamento do conceito de 

mediação excedeu os limites físicos destes círculos de reflexão e alcançaram outras 

dimensões da escola. Desta forma, novos conhecimentos iam sendo produzidos para a 

organização do AEE a “Sol”.  Esta realidade coaduna com o pensamento de Ibiapina 

(2008, p.48-49) com respeito às possibilidades da pesquisa colaborativa com caráter 

emancipatório:  

 

A reflexão intrapessoal motiva [...] a questionar criticamente os conceitos e 

as práticas já construídos levando-os a assumir posicionamentos teóricos e o 

compromisso de transformação de pensamentos e práticas dominantes, em 

um processo no qual o conhecimento aprofunda-se em uma relação dialética 

com a própria ação. Nesse contexto, refletir criticamente implica em que o 

professor deixe claro, para ele mesmo e para os outros colaboradores da 

pesquisa, o que faz, como faz e porque faz, isto é, no processo colaborativo, 

o professor deve ser estimulado a demonstrar consciência da relação sócio 

histórica construída com os estudantes e com a instituição escolar, bem como 

das relações sócio históricas entre pensamentos e a ação. 

 

Compreendendo este espaço do “Círculo”, como desencadeador do 

exercício do pensamento reflexivo em torno da realidade pesquisada e delineada pelo 

problema da objetivação do AEE para “Sol”, segundo a práxis mediada dos 

profissionais do COLUN/UFMA, nos aproximamos, inicialmente, da primeira questão 

proposta anteriormente. Esta se refere ao desafio de desenvolver a mediação no AEE à 

“Sol” no COLUN/UFMA como recurso de humanização pela via do conhecimento 

sistematizado. Na sequência tratamos da segunda e terceira questão a respeito das 

características de desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual e da 

configuração curricular para a inclusão de “Sol” em sua escola.  

A consecução desta pesquisa se deu da relação colaborativa entre o “Círculo 

Reflexivo”, as observações no contexto da SRM e da sala de aula regular de “Sol”, e 
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ainda entre estes contextos e outros que envolveram ações relacionadas à situação 

escolar deste aluno com deficiência intelectual, como por exemplo, em reuniões do 

Conselho de Classe. Nas relações estabelecidas para a inclusão escolar de “Sol”, fomos 

encontrando, tanto contradições, quanto condições favoráveis para o desenvolvimento 

deste aluno. Isto contribuiu na apreensão do fenômeno estudado e para a produção das 

condições objetivas com vistas a proposições pedagógicas, em nível de AEE ao aluno 

em foco.   

A fim de demonstrar a importância e abrangência da mediação como marca 

distintiva nas ações do AEE, para o acesso do aluno com deficiência intelectual ao 

currículo da escola, foi inerente à dinâmica da pesquisa, por meio das questões 

problematizadoras, a apreensão tanto de contradições quanto de alternativas possíveis 

para o AEE ao aluno “Sol”. Como se pode observar em discursos dos envolvidos na 

escolarização deste aluno nos diferentes espaços por ele frequentados no 

COLUN/UFMA.  

A título de reforçar o concreto pensado, com vistas à construção do AEE ao 

aluno “Sol” sob a perspectiva da mediação vigotskyana, recorremos a uma das 

observações realizadas no percurso metodológico da pesquisa.  

Ao chegar no dia 27 / 04/ 2015, às 7 h: 10’, no COLUN/UFMA, fui aos 

setores NAPNEE e à Coordenação da equipe técnico pedagógica, a fim de que nos 

acompanhassem à sala do professor “Marte”, da disciplina Matemática. Contudo, como 

ainda não haviam chegado à escola os profissionais desse setor, nos dirigimos ao 7º B, 

que era a turma de “Sol”.  

Ao chegarmos à sala pedimos aos alunos que nos apresentassem ao 

professor. Atenderem a nossa solicitação e o professor “Marte” nos acolheu com 

simpatia. Situamo-nos na última fileira de carteiras, no fundo da sala e passamos a 

observar a aula. No entanto, percebemos que “Sol” não havia ainda chegado.  

O professor iniciou sua aula passando pelas carteiras dos alunos, dando 

visto e observando se os mesmos haviam feito as atividades que solicitara. Depois, 

dispôs no quadro alguns exercícios. A condução docente se objetivou com a resolução 

dos mesmos no quadro pelo professor. Os alunos se atinham a observar o processo de 

solução dos exercícios. Ficavam atentos, porém, passivos. Frente a isto, nos 

interrogávamos: será que todos estavam entendendo?  

O professor solucionava os exercícios, falando em voz audível para os 

alunos. No decorrer da solução dos mesmos, intercalando no processo, fazia algumas 
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perguntas aos alunos, mas percebíamos que havia um distanciamento entre o professor e 

os alunos. Claramente, estava diante de um processo homogêneo de ensino, o que 

implicava num grave problema pedagógico, uma vez que a aprendizagem humana não 

se dá de forma homogênea. Não observamos, durante a aula, nenhum comportamento 

no processo de ensino que refletisse a identificação de níveis de desenvolvimento dos 

alunos, ou elo menos uma preocupação com esta perspectiva pedagógica.  

Percebemos, então, que poucos alunos da sala interagiam com o professor 

ou com os colegas nestas respostas. Pensávamos: não havia dúvidas, nem outras 

expressões que refletissem um interesse além da perspectiva da correção, propriamente 

dita, dos exercícios. O que víamos era os alunos anotarem a solução dos exercícios em 

seus cadernos.  

Na sequência da aula o professor “Marte” fez a chamada e constatamos que 

“Sol” não veio. Mesmo em sua ausência, resolvemos observar a aula e vimos que, em 

seguida, o professor declarou que iria “iniciar” a aula, embora esta já estivesse em 

processo: 

- Terminaram de copiar? (MARTE). 

- E, assim, iniciou um conteúdo: “Equação do primeiro grau com uma 

variável”. 

- Passou a explicar, com uso do quadro, como solucionar uma equação do 1º 

grau. 

a)     5x + 3          =      - 2 

      1º membro                  2º membro 

- “Toda vez que um número mudar de membro, inverte-se a operação”. 

(“Marte”). 

O professor passou a corrigir atividades que foram para casa:  

a) X + 3 = 13 (Um número mais três é igual a treze) 

b) 10 - x = 6+x (Dez menos um número é igual a seis mais esse número). 

c) O triplo de um número mais esse número é igual a vinte 

E prosseguiu com a correção de vários exercícios: 

e) (2x + 5) + 1= 4x + 2 

(2. 2 + 5) + 1 + 4.2 + 2 

(4 + 5) + 1 = 8 + 2 

10 = 10  

X = 2 (É a solução). 

 

Na sequência da aula, observamos que o professor se esforçava e mantinha 

paciência quando observava que os alunos não entendiam suas explicações. Brincava 

serenamente com os alunos, enquanto os estimulava para se sentirem motivados com a 

área de conhecimento: “não é difícil”, dizia. No entanto, ficamos pensando como seria 

com “Sol”, caso estivesse na sala, uma vez que ainda não houvera adquirido os 

conceitos básicos da Matemática para pensar sobre aquele conteúdo trabalhado. Por 

exemplo, o que é uma incógnita? 1º membro, 2º membro de uma equação; triplo? Sinal 



184 

invertido? Etc. E com o agravante, da ausência de intencionalidade voltada para o 

sujeito da aprendizagem. Esta se fazia necessária para converter o conhecimento num 

meio para o desenvolvimento dos alunos, o que só poderia ocorrer se, na condução do 

processo, o professor identificasse em que nível de complexidade deveria mediar o 

conhecimento de forma que não se configurasse insignificante, nem pelo fato de estar 

em um nível impossível de apropriação pelo aluno, pela dificuldade, nem pelo 

contrário.  

Tiramos proveito da ausência de “Sol” naquela aula. Nossa compreensão de 

inclusão escolar, sob uma perspectiva pedagógica mediada, nos habilitou na 

identificação de práticas excludentes no âmbito da escolarização da turma de modo 

geral. Compreendemos que o que ocorre com a presença de “Sol”, ocorre, também, na 

sua ausência. O diferencial emerge quando da relação pedagógica são demandadas 

concepções e atitudes que impliquem na articulação dialética das duas partes: o que 

ensina aprendendo e o que aprende ensinando. Quando uma destas partes é silenciada 

em sua dimensão omnilateral ocorre o que se tem denominado exclusão.  

Durante a sequência da aula de Matemática, o professor resolveu, com a 

turma, vários exercícios. Informou que havia muito a revisar, além do conteúdo 

“Equação do 1º grau com uma incógnita”.  

E nos veio ainda a segunda indagação: no âmbito das relações sociais, qual 

a utilidade desse conteúdo? Embora saibamos, atualmente, que esses cálculos são 

utilizados na/para construção de equipamentos eletrônicos e nas engenharias em geral, 

dentre outras realidades humanas, quando tivemos tais experiências em nossa 

escolarização - o sentido da aula e do aprendizado das Ciências Exatas era tão abstrato e 

distanciado das produções históricas, humanas e coletivas, que não tínhamos motivação 

necessária pela “insignificância” daquele conteúdo, além de adquirir “pontos” para 

passarmos de ano. Sempre ficávamos para recuperação nas disciplinas das Ciências 

Exatas.  

Com respeito a “Sol” na aula de Matemática, pensávamos: se nós, que não 

tínhamos/temos deficiência intelectual, éramos tão “subprodutivas”
119

 nessas 

aprendizagens, como “Sol” deveria se sentir nesses momentos? Como o professor de 

Matemática de “Sol” se sente em relação à experiência e à necessidade de mediar o 

conhecimento para este aluno? 

                                                                 
119

 Utilizamos esse termo, nesse momento, como sinônimos de deficiente numa sociedade 

hegemonicamente capitalista.  
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Quase no fim da aula, o professor “Marte” destacou: “Semana que vem é 

prova, hein?”. E continuou explicando procedimentos de soluções de equações. Quando 

os fatos evidenciavam mais as contradições do processo de ensino do que as respostas 

satisfatórias que dele esperamos para a aprendizagem de “Sol”, nossa tese para esta 

pesquisa, de que a mediação é recurso conceitual necessário no AEE, foi se 

confirmando. Entendemos que, 

 

[...] quando se pretende definir a efetiva relação entre processo de 

desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, não podemos 

limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tem de se determinar pelo 

menos dois níveis de desenvolvimento [...], já que, senão, não se conseguirá 

encontrar a relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de 

aprendizagem em cada caso específico (LEONTIEV et.al., 2003, p.10). 

 

Compreendemos que o termo mediação tem sido atribuído a trabalhos 

realizados em diferentes espaços de reflexão de políticas, conhecimentos e práticas 

educacionais de uma forma esvaziada da concepção de Vigotsky na elaboração de seu 

conceito. Em função disso pensamos ser oportuno, neste momento de nossas reflexões, 

situar o leitor deste trabalho de forma mais incisiva sobre nossa compreensão de 

mediação, não privilegiando tão somente citações retiradas das produções teóricas do 

próprio Vigotsky, ou de pesquisadores que se interessam por seus escritos.  

Para não generalizar o uso precário da mediação para intervenções no 

campo do desenvolvimento psíquico superior, outros estudiosos fazem uso desse termo 

para definir propostas teórico metodológicas distintas. Um deles é Feuerstein (1997)
120

, 

com sua Teoria da Modificabilidade Cognitiva (TMC), 

 

Os estudos inspirados pelas ideias socioculturais da mediação humana 

parecem ser principalmente dirigidos pelos dados. Eles começam com dados 

empíricos da interação [...] professos criança e tentam identificar os 

elementos significativos da mediação humana. Os estudos inspirados pela 

teoria de Feuerstein, pelo contrário, são conduzidos pela teoria. Feuerstein 

postulou que a qualidade da experiência de aprendizagem mediada pode ser 

alcançada apenas se alguns critérios da EAM forem seguidos (GOMES, 

2002, p.21 e 22).  

 

A mediação referenciada em nossa investigação é alicerçada na Abordagem 

de Vygotski e se efetiva como recurso metodológico que dá sustentação ao AEE a aluno 

com deficiência intelectual no COLUN/UFMA. É este o condutor teórico e 
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 FEUERSTEIN, Rafi. The coherence of the theory of modificabilty. In: FEUERSTEIN, Rafi. The 
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metodológico de nossa tese. Ao mesmo tempo, a mediação, pelo aprofundamento do 

conceito teórico, nos permite o exercício daquilo que, a nosso ver, se coloca tanto como 

alvo de estudo quanto como meio de produção de conhecimento para que se alcance 

este alvo.  

A pesquisa de Casagrande (2011, p.122) sobre a análise epistemológica das 

teses e dissertações sobre Atendimento Educacional Especializado nos anos de 2000 a 

2009 demonstrou o seguinte sobre essa realidade no País:  

 

Sobre a questão: qual a importância da práxis nas produções sobre 

atendimento educacional especializado? Pensamos que há uma preocupação, 

mesmo que incipiente nas pesquisas analisadas, em considerar os 

distanciamentos entre a teoria e a prática na educação especial e no 

atendimento educacional especializado. Historicamente, como demonstramos 

nesta pesquisa, há uma desarticulação entre a teoria e a prática, sendo 

considerados de modo separados e até mesmo com a supremacia de uma 

sobre a outra. Não podemos assumir um posicionamento que sugira que 

pesquisas práticas são diferentes de pesquisas teóricas e vice-versa e que haja 

uma superioridade entre elas. A teoria e a prática estão inter-relacionadas e 

são indissociáveis. É impossível admitir um local em separado já que o local 

da teoria deve ser o local da prática. Outro ponto que consideramos 

importante é o fato de as pesquisas que referem essas preocupações, 

demonstrarem uma concepção falsa de que é preciso romper com o conflito 

para que possamos assumir a prática em educação especial. Ou seja, 

assumimos um discurso de que a teoria tem que se dar na prática, de modo 

efetivo sem contradições. 

 

Neste trabalho, o aprofundamento do conceito de mediação não se 

configurou como uma aplicação à realidade do AEE. O que fizemos foi articular esse 

conceito da abordagem histórico cultural à dinâmica desse atendimento ao aluno “Sol” 

no COLUN/UFMA. Nesse processo, as contradições identificadas eram o foco de 

nossas reflexões e de nossa prática.  

Fomos experimentando o conceito de mediação nas atividades 

metodológicas da pesquisa. Tais experiências com os estudos realizados permitiram o 

aprofundamento do conceito e seu exercício por meio de ações mediadas, planejadas a 

partir da metodologia traçada para a investigação na realização deste trabalho. 

É pertinente afirmar, ainda, que o aprofundamento do conceito de mediação 

tem se dado, inclusive, por meio do alcance dos objetivos em nossa investigação em 

andamento.  

A partir do que foi exposto até aqui sobre a mediação, enquanto conceito e 

sua importância na realidade investigada por meio do que se denominou “Caso Sol”, 

procuramos – de forma resumida e sem a pretensão de exaustão – aproximarmo-nos de 



187 

uma alternativa que defendemos como proposta para a inclusão de aluno com 

deficiência intelectual. Tal proposta para apoio à inclusão curricular do aluno “Sol” no 

COLUN/UFMA, em nosso estudo, só pode ser concebida se alicerçada na mediação 

fundamentada em Vygotski, que definiu mediação como: “[...] unidade mínima capaz 

de conservar as características básicas dos processos psicológicos exclusivamente 

humanos” (LURIA, 1977, p.12).  

No atual contexto social, em nível mundial, o modelo produtivo capitalista 

se orienta pela perspectiva de reestruturação de sua agenda político-econômica em face 

da crise que vem abatendo a continuidade de seu projeto social. Nesse contexto, desde a 

década de 90 até o presente momento do século XXI, vem-se experimentando, no 

âmbito político internacional, um movimento de ressignificação pela inclusão 

social/educacional dos sujeitos com necessidades educacionais especiais
121

. O referido 

movimento, nem sempre investido de intencionalidade pelos envolvidos, em alguns 

espaços decisórios institucionais, tem se configurado como estratégia do capital na 

redução ou ocultamento das mazelas e desigualdades de existência dos sujeitos. Estas 

desigualdades se materializam, inclusive, nas instituições escolares por meio de suas 

relações. O discurso da inclusão pode, assim, se configurar como uma espécie de 

antídoto para manter a hegemonia do modelo social capitalista.  

A realidade apreendida para este estudo trouxe consigo um discurso 

polifônico, uma vez que, sob o significante inclusão, se observaram embates entre os 

profissionais que integram o COLUN/UFMA e tantas outras escolas pelo Brasil afora. 

Portanto, são observadas situações pedagógicas para a perpetuação da exclusão de “Sol” 

e de tantos alunos que, em detrimento de seu direito de estar aprendendo na escola, vão 

ficando à margem do processo em nome da apropriação de um currículo. Pelo seu 

caráter abstrato, o currículo continua sendo hegemonicamente, na escola, um recurso 

para exclusão de alunos com deficiência intelectual. Isto posto, abre possibilidade para 
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reflexões quanto à objetivação da inclusão, que se tomou como proposta nesta pesquisa 

colaborativa.  

É preciso levar em conta que a perspectiva curricular inclusiva, para 

diferentes pessoas, grupos ou instituições se operacionaliza a partir de seus pontos de 

vista, suas concepções de aprendizagem, de currículo, de sua formação em construção. 

Com outras palavras, se não partimos das contradições envoltas na prática da inclusão, 

dificilmente alcançaremos as condições para a unidade pedagógica pretendida com o 

AEE previsto na Política de Educação Especial/2008, neste país. 

         Com perspectiva de minimizar ou mesmo mascarar as desigualdades sociais e, 

ainda, produzir os ajustes necessários na configuração escolar, para que se torne 

produtiva, observamos uma “preocupação” com a Política Educacional Nacional, 

adjetivada como prioridade, inclusive, das agendas em nível de conjuntura mundial. Tal 

preocupação com os objetivos, as práticas e os resultados no campo educacional reflete 

suas contradições, tanto pela necessidade de ajustes da Educação Brasileira ao modelo 

hegemônico de sociedade, quanto pela necessidade de indignação e manifestação de 

resistências dos segmentos sociais. Estes, com o pretexto desses ajustes, continuam 

excluídos dos meios de existência humana, historicamente desenvolvidos, mas também, 

historicamente, negados.  A Educação é um desses meios de existência.   

É a inclusão, inegavelmente, processo que se desenvolve essencialmente por 

contradições.  Para destacar tais contradições que são históricas nas relações de 

existência social, não se pode ocultar a dimensão desse movimento por meio de 

documentos de caráter internacional, como o Relatório de Warnock (1978), a 

Declaração Mundial de Educação para todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) 

relacionada ao público com necessidades educacionais especiais
122

 e, com respeito à 

pessoa com deficiência intelectual, a Declaração de Montreal (2004).  
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 Este termo, necessidades educacionais especiais, a partir da Conferência de Salamanca (1994), refere-

se às pessoas ou grupos de excluídos expressos no documento que resultou deste evento. No Brasil, a 

expressão necessidades especiais foi legalizada no Art. 58 da LDB nº 9.394/96, em seu Capítulo V, 

referente ao alunado da educação especial. Considerando-se que a nova LDB veio à luz no auge de todo 
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habilidades (MEC/SEESP, 2006, p.36). 
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Também se faz necessário inferir que a inclusão, enquanto processo 

histórico traz por suas determinações que são múltiplas, uma característica inerente a 

qualquer movimento cuja marca seja a relação dialética do ser humano com a natureza, 

em função de sua existência. Portanto, não se tem o propósito de entender a inclusão 

pela ótica da linearidade. Muito pelo contrário, esta tem se revelado pelo caráter, de 

continuidades e descontinuidades.  

Nesse sentido, em alguns momentos de reflexões, neste estudo, recorremos 

ou citamos documentos, publicações e outros elementos relacionados a esta realidade, 

mesmo sob o pressuposto de não serem considerados atuais do ponto de vista 

cronológico.   

          Contudo, quer se evidenciar que mesmo com a ênfase desses documentos, além 

das orientações e garantias legais para o acolhimento curricular, aos sujeitos com 

necessidades educacionais especiais, a materialização da inclusão nas escolas públicas 

do ponto de vista de sua generalização se mostra incipiente. Evidenciamos como uma 

das principais barreiras, agravante nesse processo, as posturas profissionais, 

influenciadas pelos conceitos pré deterministas e homogêneos de desenvolvimento 

humano. Estes, no ambiente escolar, são muito presentes nos discursos e no trabalho 

pedagógico e chegam a dissimular o caráter de esvaziamento de uma práxis quando a 

questão envolve a aprendizagem escolar dos alunos, destacadamente, os que apresentam 

deficiência intelectual. A hegemonia desses conceitos se coloca como um grande 

obstáculo a ser superado no desenvolvimento do currículo nas escolas públicas. 

Conforme pudemos observar nas expressões de profissionais do COLUN/UFMA, em 

reunião do Conselho de Classe para discutir situação de alunos do 6º e 7º ano: 

 

- [...] Eu não sabia que a prova de “Sol” tinha que ser diferente (NETUNO). 

 

- [...] E o “Sol”? Com o problema mesmo dele, ele consegue interagir [...] e a 

prova dele, como a gente sabe, é diferente (CALIBAN). 

 

- [...] uns tiveram um interesse maravilhoso...mas outros... (PERDITA). 

 

Por sua vez, “Luz”, relata uma situação vivenciada com uma aluna
123

, em 

que esta, muito triste, faz um desabafo, quando obteve uma nota zero numa prova: “- 

Professora, eu acho que eu vou deixar de estudar, [...] vou porque eu sou 

imprestável…”. 
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 Com deficiência intelectual. 
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Nessa realidade, o aluno com Deficiência Intelectual está inserido em 

processo de escolarização revelador de sérias contradições quanto às possibilidades de 

aprendizagem. Desta forma, não se pode desconsiderar a importância do campo político 

educacional, nem tampouco conceber o contexto escolar dos sujeitos com deficiência 

intelectual de forma alienada dos fundamentos teórico-metodológicos da abordagem 

histórico cultural. Ao apresentar a historicidade como base determinante para o 

desenvolvimento das dimensões humanas, essa abordagem nos oferece alicerces na 

criação de condições para humanização do aluno, com deficiência intelectual, no 

contexto escolar.  

Com relação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), o apoio 

pedagógico ao público com deficiência intelectual que dele demanda, percebemos, 

ainda, em âmbito nacional, a predominância no comportamento pedagógico dos 

profissionais da educação, conflitos e/ou posicionamentos reducionistas quanto à 

realização deste atendimento, contribuindo desfavoravelmente quanti e qualitativamente 

com o potencial de aprendizagem desses alunos. Consequentemente, o que podemos 

constatar é um comprometimento, a priori, com os resultados, em detrimento das 

possibilidades de desenvolvimento, dos alunos por meio das atividades escolares. 

Conforme observamos em reunião do Conselho de Classe, dos sextos e sétimos anos, 

referente ao 3º bimestre: 

 

- Tem alunos em situação crítica [...], notas baixas nos três períodos [...], eles 

não conseguiram avançar de forma alguma (SATURNO). 

 

- Ela aprende muito rápido... mas na hora da prova [...] (CRÉSSIDA). 

 

No momento de escuta, realizado com participantes do “Círculo Reflexivo”, 

no segundo encontro formativo, as falas dos participantes nos revelaram o quanto a 

escola pode ampliar suas lentes de conhecimento, utilizando a mediação como estratégia 

formativa. Desta constatação decorreu outra: o AEE se revela, no COLUN/UFMA 

como espaço de objetivação da mediação para inclusão curricular de “Sol”. E como 

forma de aprofundamento do conceito de mediação, apresentamos no “Círculo 

Reflexivo” algumas questões para explorarmos outros conceitos correlatos. Assim, num 

desses momentos formativos, as reflexões giraram em torno da importância ou não de 

se apreender o conceito de Funções Psíquicas Superiores (FPS).  
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5.6 O PENSAMENTO SUPERIOR E SUA GÊNESE HISTÓRICA  

 

 

Alinhados com essas reflexões sobre o AEE como apoio pedagógico ao 

desenvolvimento curricular do aluno com deficiência intelectual, temos, sob forma de 

retórica, a seguinte indagação: seria o conceito de Funções Psíquicas Superiores (FPS), 

uma necessidade condicionante na realização de mediação, segundo a perspectiva 

histórico cultural? Consideramos que a escuta aos participantes do “Círculo Reflexivo”, 

trazendo seus posicionamentos quanto a essa questão, da importância ou não de se 

apreender o conceito de FPS, contribuiu, favoravelmente, com as análises feitas no 

estudo. Conforme depoimentos dos participantes no “Círculo Reflexivo”, 

 

- É muito interessante isso
124

.... Então, eu acho isso aqui muito importante 

pra gente fazer tanto para o aluno, que a gente está recebendo, quanto para a 

nossa prática profissional...porque nós estamos em um caso, mas como o 

caso dele nós temos outros na escola. Então isso não ajuda apenas esse aluno, 

ajuda também outros alunos. E os outros que vierem... (MERCÚRIO). 

 

- Até porque quando você começa a se apropriar da teoria, do conhecimento 

sistematizado, isso começa também a abrir novas possibilidades...você 

começa a enxergar...voltando aí para a questão do “Sol” que você não via 

antes, enxergar novas dimensões. Porque quando a gente não elabora...o 

conhecimento, ele fica muito prático e a gente não consegue enxergar...só ali 

o que você tá vendo na aparência...você só consegue ver a deficiência...e o 

conhecimento, a reflexão, ela amplia o foco (LUZ). 

 

E no momento, efetivamente, de escuta, no segundo encontro do “Círculo 

Reflexivo”, seguimos um roteiro
125

, evidenciado anteriormente, com perguntas que 

direcionaram esse momento que era formativo e, portanto, de identificação do nível de 

compreensão de conceitos importantes da abordagem histórico cultural pelos 

participantes. Tais conceitos, consideramos fundamentais para que a ação mediada 

ocorra conforme padrões de intencionalidade.  Uma das questões foi: 

 

- Como poderíamos definir Desenvolvimento Psíquico Superior? 

(PESQUISADORA) 
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Momento de silêncio... 

 

- Acho que são... é o desenvolvimento de atividades, não só atividades 

básicas...elementares...são atividades mais refinadas... (METEORO). 

 

- Alguém mais quer falar? (PESQUISADORA). 

 

- [...] atividades relacionadas com a mente, né? Essa mente desse 

aluno...como ajudar nesse desenvolvimento...não ficar só no que ele já sabe 

[...] Como trabalhar essa mente... como desenvolver isso aí... (ESTRELA). 

 

- Perguntando de outra forma: quando eu ouço a expressão desenvolvimento 

psíquico superior, que se refere diretamente a seres humanos, e no nosso 

caso, a alunos, o que a gente pensa quando vê essa expressão, ouve essa 

expressão? (PESQUISADORA REALIZANDO A MEDIAÇÃO 

APROXIMANDO A PERGUNTA DO NÍVEL DE COMPREENSÃO DE 

ALGUNS PARTICIPANTES). 

 

- Ao meu ver, a gente pensa: o aluno tem o QI mais elevado, né? Acho que é 

mais nesse sentido aí...tem o cognitivo mais desenvolvido... (TITÂNIA). 

 

- Desenvolvimento psíquico superior...então a gente pensa logo no ser 

humano...o ser humano ele tem essas capacidades...vamos dizer assim...de 

desenvolvimento de processos superiores que nenhum outro animal tem. Por 

exemplo, capacidade de planejar, de usar a imaginação, de se concentrar, de 

ter atenção [...] (LUZ).  

 

- De refletir... (METEORO). 

 

- [...] de selecionar, de classificar... então, são processos psicológicos que 

nenhum outro animal tem. Os outros animais, eles também têm processos, 

tem uma inteligência, mas é aquela inteligência prática, elementar...como ela 

colocou aqui
126

 (LUZ). 

 

- Lembrando que... esse processo todinho é para aprofundamento de quê? Do 

conceito de mediação. Esse momento é só de escuta... e toda vez que eu falar 

eu nunca vou estar querendo...responder alguma coisa, ou seja.... O caso não 

é nem responder, é pensar junto com vocês...que um momento de construção 

aqui. Mas, toda vez que eu fizer uma intervenção vai ser no sentido de tornar 

mais clara, a pergunta, ou estabelecer uma mediação de forma que vocês 

consigam dizer algo... Como está acontecendo aqui, agora, tá? 

(PESQUISADORA). 

 

- Então, além do que vocês já disseram, alguém mais quer dizer algo sobre o 

seu conceito, como concebe, como entende desenvolvimento psíquico 

superior? (PESQUISADORA). 

 

- Ah, só pegando a fala de...a capacidade de pensar...de refletir...e aí um 

conceito, sem muito aprofundar, porque ainda tem muita coisa...esse 

desenvolvimento psíquico superior é a capacidade que o ser humano tem de 

refletir, de planejar algo naquele momento que lhe é colocado como desafio... 

(PLUTÃO). 

 

- Estão se sentindo contemplados? Eu vou fazer uma pergunta, só para nos 

inquietar! Não é sobre a questão em si, mas é em relação ao conceito de 

mediação a ser aprofundado. Lembram do que “Plutão” [fala anterior] falou? 

Eu estou falando aqui, mas a gente tem ainda que estudar bastante e 

aprofundar.... Então, quando você se depara com essa pergunta, o que você 

                                                                 
126

 Se referiu a “Estrela”. 



193 

pensa sobre a sua resposta com relação à pergunta? Não precisa responder...é 

como você se sente diante da questão...feita... É preciso saber mais?
127

 

(PESQUISADORA). 

 

Essa posição, quanto à importância de se compreender as características de 

funcionamento do pensamento tem ainda subsídio teórico sinalizado por Luria (1981, 

p.01): 

O cérebro humano, o mais requintado dos instrumentos, capaz de refletir as 

complexidades e os emaranhamentos do mundo ao nosso redor - como é ele 

construído e qual a natureza de sua organização funcional? Que estruturas e 

sistemas do cérebro geram aqueles complexos planejamentos e necessidades 

que distinguem o homem dos animais? Como são organizados os processos 

nervosos que capacitam as informações derivadas do mundo exterior a serem 

recebidas, analisadas e armazenadas, e como são construídos os sistemas que 

programam, regulam e posteriormente verificam as formas complexas de 

atividade consciente que são dirigidas para a realização de metas, a execução 

de desígnios e a concretização de planos? 

 

Como podemos observar, há elementos pertinentes nas afirmações e 

indagações do citado autor quando se localiza como um dos eixos para “[...] o bom 

aprendizado” é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento” (VYGOTSKI, 

2003, p.117).  Com isto, entendemos a pertinência de uma aproximação do conceito de 

função ao conceito de mediação.  

Avançando nas discussões de interpretação indubitavelmente lógica, onde 

os investigadores que examinavam a questão da função elementar de um tecido 

particular como um problema cortical em decorrência de estimulação ou exclusão de 

áreas cerebrais, Luria (1981) evidencia que essa definição não se adequa a todos os 

tipos de função. Assim, referencia o conceito de função como sistema funcional inteiro, 

trazendo-o do campo de estudos neurofisiológicos, onde este termo “função” foi 

inicialmente concebido: 

 

É obvio que o conjunto desse processo é levado a cabo não como uma 

“função” simples, mas como um sistema funcional completo, que incorpora 

muitos componentes pertencentes a diferentes níveis dos aparelhos secretor, 

motor e nervoso. Um sistema funcional (termo introduzido e desenvolvido 

por Anokhin (1935; 1940; 1949; 1963; 1968a; 1972) assim concebido se 

distingue não apenas pela complexidade de sua estrutura, mas também pela 

mobilidade de suas partes constituintes[...]. A presença de uma tarefa 

constante (invariável), desempenhada por mecanismos diversos (variáveis), 

que levam o processo a um resultado constante (invariável), é um dos 

aspectos básicos que caracterizam a operação de qualquer “sistema 

funcional”. O segundo aspecto característico é a composição complexa do 
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“sistema funcional”, que sempre inclui uma série de impulsos
128

 aferentes 

(ajustadores) e eferentes (efetuadores) (LURIA, 1981, p.13). 

A aproximação entre o conceito de sistema funcional integrado
129

 e o de 

mediação neste trabalho é para fins de aprofundamentos teóricos e metodológicos no 

âmbito de um atendimento especializado que, segundo a PNEEPEI/2008, é identificada 

como AEE. A proposta deste apoio à inclusão a se materializar na escola é de 

desencadear, no âmbito desta, as condições objetivas para a apreensão curricular pelos 

alunos alvo dessa política.  

Por isso situamos, a partir da perspectiva histórico cultural, o conceito de 

função como sistema em oposição ao conceito de função como sinônimo de atividades 

psíquicas localizadas e particulares. Conforme o entendimento do citado autor, 

pretendemos ampliar as discussões no que tange à concepção e gênese das FPS na 

direção de atividades escolares, cujo sentido atribua ao AEE, caráter de trabalho 

pedagógico mediado com (ciência) e, portanto, investido de intencionalidade como 

afirmado anteriormente (LURIA, 1990). 

 

Na perspectiva histórico cultural, as funções da aprendizagem não são 

funções específicas limitadas à aquisição de habilidades. Elas contêm uma 

organização intelectual que permite a transferência de um princípio geral 

descoberto durante a solução de uma situação para outras tarefas ou 

situações. Nesse processo os aspectos interpsíquico e intrapsíquico se 

articulam possibilitando novas configurações de sentido, portanto, a 

avaliação do processo de aprendizagem do sujeito exige uma abordagem 

sistêmica, sendo que a unidade de estudo deve ser a atividade psicológica 

com toda a sua complexidade. Desse modo, a busca de significado e de 

sentido exerce papel fundamental, especificamente em sua configuração 

ontogenética (ANACHE; MARTINEZ, 2011, p.47). 

 

Em conformidade com o pensamento de Vygotski (1956; 1960) e Galperin, 

(1959), para os quais as FPS têm sua gênese no curso de desenvolvimento histórico, nas 

relações sociais, Luria (1981, p.15-16) apresenta uma interessante reflexão que nos dá 

evidência para a distinção entre funções psicológicas elementares e funções psicológicas 

superiores. Para este pesquisador, 
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 Vias aferentes e vias eferentes - As vias aferentes (sensibilidades), saem do Sistema Nervoso 

Periférico (SNP) captando os estímulos externos, por meio dos sentidos e os envia ao Sistema Nervoso 

Central (SNC). Lá, no SNC, esses estímulos são interpretados e retornam para o SNP, sob forma de 

resposta, por meio das vias neuronais eferentes (motoras). Essas duas vias, tanto as aferentes quanto as 

eferentes “transitam” por uma via de mão dupla, a Medula Espinhal.   
129

 Para Luria (1981), o conceito de sistema funcional inteiro é uma segunda definição. Difere 

nitidamenete da definição de uma função como a função de um tecido particular. Enquanto os processos 

autonômicos e somáticos mais complexos estão organizados como “sistemas funcionais” deste tipo, este 

conceito pode ser aplicado com ainda maior propriedade às funções de comportamento. 
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As formas superiores dos processos mentais possuem uma estrutura 

particularmente complexa; elas são delineadas durante a ontogênese. 

Inicialmente elas consistem em uma série expandida, completa, de 

movimentos manipulatórios que gradualmente se tornaram condensados e 

adquiriram o caráter de “ações mentais” interiores [...]. De regra, elas se 

baseiam em uma série de auxílios externos, tais como a linguagem e o 

sistema de contagem digital, formados no processo de história social, são 

mediadas por eles e não podem em geral ser concebidas sem a participação 

dos referidos auxílios [...] o seu conceito perde todo o seu significado se 

considerado à parte desse fato. Eis aqui por que as funções mentais, como 

sistemas funcionais complexos, não podem ser localizados em zonas estreitas 

do córtex ou em agrupamentos celulares isolados, mas devem ser 

organizados em sistemas de zonas funcionando em concerto, desempenhando 

cada uma dessas zonas o seu papel em um sistema funcional complexo [...]. 

 

Para efeito do AEE voltado para alunos com deficiência intelectual 

alertamos para o fato de que, sem entendermos a qualidade do construto do pensamento 

do indivíduo, muito mais pobres serão as intervenções pedagógicas e, justamente por 

isso, mais raras serão as aprendizagens em nível psíquico superior. Teremos, então, 

aprendizagens inconsistentes, marcadas pelo domínio da aprendizagem condicionada ou 

mecânica. Nesta linha de compreensão do desenvolvimento humano temos na mediação 

um recurso que longe está de um esgotamento das alternativas pedagógicas para a 

inclusão. Sua consistência teórica se embasa em explicações que situam o sujeito da 

aprendizagem sob uma perspectiva multideterminada de desenvolvimento humano. 

Partindo deste entendimento, consideramos bastante coerente, para o momento em que 

se aprofundam conceito de mediação para a realização de um AEE a aluno com 

deficiência intelectual, estabelecer diferença entre, 

 

[...] o defeito primário e o secundário. O primeiro ele define como sendo de 

origem biológica e o segundo como sendo construído na relação social. A 

deficiência, seja ela em que grau for, causa impacto no ambiente, e poderá ser 

fonte geradora de possibilidades e limitações, portanto, todo trabalho seria 

para evitar que o defeito primário se constituísse em defeitos secundários. 

[...] acrescentou que o desenvolvimento dos processos superiores não está 

condicionado pelo defeito de modo primário, mas sim secundário, e, por 

conseguinte, representam o elo mais débil de toda a cadeia de sintomas da 

criança normal, portanto, esse é o lugar para onde devem estar orientados 

todos os esforços da educação a fim de romper essa cadeia (ANACHE; 

MARTINEZ, 2011, p.47). 

 

Isto posto, podemos perceber as possibilidades de alinhamento da mediação 

ao AEE em função das aprendizagens escolares do aluno com deficiência intelectual. 

Isto, na medida em que entendemos que os processos psíquicos superiores não estão 

condicionados pela deficiência do sujeito, mas pela deficiência nas relações sociais.  

Destacamos, assim, a importância da mediação como práxis para o AEE ao aluno com 
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deficiência intelectual, sujeito de nossa pesquisa. Quando nos apropriamos dos 

conceitos, que segundo a abordagem histórico cultural estão relacionados à mediação 

como práxis, passamos a olhar para o aluno como um sujeito de aprendizagens. Antes 

disso, a ação pedagógica mediada dará conta da identificação do nível de 

desenvolvimento real e do nível de desenvolvimento proximal. São essas duas 

ferramentas conceituais necessárias para a mediação, pautada no que Vygotsky (1960) 

denominou princípio da organização extracortical das FPS, querendo enfatizar a relação 

intrínseca entre o caráter filogenético, ontogenético, sociogenético e microgenético na 

aprendizagem humana. 

 Sem a referência de desenvolvimento do indivíduo é pouco provável nos 

contrapormos às atividades pedagógicas homogêneas. Ficaremos o tempo todo 

afirmando que as atividades são homogeneizadoras sem, contudo, explicar o porquê de 

seu prejuízo para a aprendizagem de um aluno real.   Vemos, então, mais uma vez, a 

abrangência da mediação, que se utilizada nas ações da escola, pode balizar o processo 

pedagógico nos distanciando, cada vez mais, das práticas inatistas, ambientalistas e 

empiristas.  

Conforme os estudos vigotskyanos (1997), o desenvolvimento humano tem 

sua base no coletivo social.  Este estudioso, ao se ocupar em estudar comparativamente 

os problemas de desenvolvimento de crianças normais e anormais, partiu de uma tese 

geral onde as leis que regem o desenvolvimento destas são, fundamentalmente, as 

mesmas, assim como as leis que governam a atividade vital também são as mesmas, se 

são normais ou patológicas as condições de funcionamento de um órgão ou do 

organismo humano em sua íntegra. Contudo, direcionamos a ênfase das reflexões, aqui 

postas, para o caso de alunos com deficiência intelectual.  

Nosso pensamento encontra respaldo no referido pesquisador para quem o 

comportamento investigativo comparativo deve sempre levar em conta dois importantes 

objetivos com respeito ao desenvolvimento psíquico superior, que são: estabelecer as 

regularidades comuns e descobrir sua manifestação específica nas variantes do 

desenvolvimento: 

El reconocimiento de la existência de leys comunes em la esfera normal y 

patológica es la piedra angular de todo estúdio comparativo del niño. Pero 

estas regularidades comunes tienen em uno y outro caso su expresión 

concreta peculiar. [...] ante um desarrollo normal, estas regularidades se 

realizan dentro de um conjunto de condiciones completamente distinto, 

adquierem uma manifestatión cualitativamente peculiar, específica, que no es 
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um simple calco [...] del desarrollo típico del niño (VYGOTSKI, 1997, 

p.213).
130

 

 

Seguindo os conceitos vigotskyanos de aprendizagem e desenvolvimento 

humano, devemos sempre partir, pedagogicamente, das leis comuns de 

desenvolvimento psíquico (do aluno) entre sujeitos sem e com deficiência intelectual e 

depois estudar as peculiaridades deste. Tais conceitos por ele desenvolvidos partiram de 

analises de três posições teóricas. A primeira compreende que os processos de 

desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. A segunda postula que 

aprendizagem é o mesmo que desenvolvimento. A terceira posição teórica tenta 

conciliar as posições extremas das duas primeiras, afirmando que o desenvolvimento se 

baseia em dois processos diferentes entre si, mas, relacionados, onde um sofre a 

influência do outro. Embora tenha rejeitado essas três posições teóricas, Vigotsky parte 

delas evidenciando que para diferenciar um processo do outro seria necessário 

estabelecer a relação geral entre aprendizado e desenvolvimento; e desta relação 

observar seus aspectos específicos. Então, concluiu: 

 

O ponto de partida dessa discussão é o fato de que aprendizado das crianças 

começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de 

aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma 

história prévia (VIGOTSKI, 2003, p.110). 

 

Segundo a abordagem histórico cultural a tese basilar em torno da qual gira 

a questão da aprendizagem se expressa: “la investigación de las funciones psíquicas 

superiores, em el processo de su desarrollo, nos convence de que estas funciones tienen 

um origen social, tanto em la filogénesis como también em la ontogénesis”. 

(VYGOTSKI, 1997, p. 213)
131

.  

Quanto à origem social da filogênese humana, quase nunca temos 

encontrado objeções contundentes, já que há clareza absoluta de que as FPS, como o 

pensamento por meio de conceitos, a linguagem racional, a memória lógica, a atenção 

voluntária, dentre outras, vão sendo formadas no decurso histórico de desenvolvimento 
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 O reconhecimento da existência de leis comuns entre as esferas normal e o patológico é a pedra 

angular de qualquer estudo comparativo da criança. Mas essas regularidades, em um caso e outro, têm em 

comum sua expressão concreta, peculiar. [...] antes de um desenvolvimento normal, essas regularidades 

são executadas dentro de um conjunto de condições totalmente diferentes, adquirem uma manifestação, 

qualitativamente peculiar, específicas, que não é um simples traço [...] o desenvolvimento típico da 

criança. (VYGOTSKI, 1997, p.213). 
131

 “A investigação das funções psíquicas superiores em seu processo de desenvolvimento, nos convence 

de que estas funções têm uma origem social, tanto na filogênese como na ontogênese” (VYGOTSKI, 

1997, p.213). 
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da humanidade. Portanto, em detrimento de parâmetros conceituais que ora enfatizam o 

caráter inatista biologicista, ora o caráter social, com suas posições extremadas, 

pautamos nossa compreensão de desenvolvimento de aluno em condição de deficiência 

intelectual em aporte teórico que vislumbra compreender a aprendizagem deste, pondo 

em evidência sua característica de ser “indivíduo” historicamente situado. Contudo, se 

queremos entender o FPS em seu “devenir” pelo caráter ontogenético do sujeito 

histórico, será necessário partir da transformação das formas coletivas de colaboração 

humana em formas individuais de comportamento: 

 

[...] gracias a uma serie de investigaciones de las formas superiores de la 

atividade psíquica se realizan em el processo de desarrollo social del niño, 

em el processo de su interrelación y colaboración com el médio social 

circundante. Basándonos em algumas investigaciones nuestras y de nuestros 

colaboradores, hemos formulado em otro sitio esta tesis [...]: la observación 

del desarrollo de las funciones superiores demuestra que la formación de 

cada uma de ellas está rigorosamente subordinada a la misma regularidade, es 

decir, que cada función psíquica aparece em el processo de desarrollo de la 

conducta dos veces; primero, como función de la conducta colectiva, como 

forma de colaboración o interaccion, como médio de la adaptatión social, o 

sea, como categoria interpsicológica, y, em segundo lugar, como modo de la 

conducta individual del ninõ, como médio de la daptatión personal, como 

processo interior de la conducta, es decir, como categoria intrapsicológica. 

(VYGOTSKI, 1997, p.214).
132

 

 

Ao situar o ser humano tomando como base sua história e sua cultura, 

Vygotski transpõe os limites conceituais de posições extremadas, realizando suas 

inferências sobre aprendizagem e desenvolvimento. Segundo sua abordagem, as bases 

destas são biológicas e culturais, sob condição de uma relação intrínseca, onde os 

determinantes histórico culturais, desenvolverão, completarão, àquilo que definiu como 

processo de humanização da espécie humana.   Conhecer limites e fronteiras entre essas 

bases - biológicas e culturais - pera efeito da qualidade das mediações, no AEE, com o 

sujeito na condição de deficiente intelectual, nesta pesquisa, consiste numa das 

principais contribuições da abordagem dotada de tais características.  
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 [...] graças a uma série de investigações das formas superiores de atividade psíquica são realizadas no 

processo de desenvolvimento social da criança, em suas interrelações com o meio social. Com base em 

algumas investigações nossas e de nossos colaboradores, nós temos formulado em outra base esta tese: a 

observação do desenvolvimento das funções superiores demonstra que a formação de cada uma delas está 

rigorosamente subordinada, a mesma regularidade, quer dizer, que cada função psíquica aparece no 

processo de desenvolvimento do comportamento, duas vezes: primeiro como comportamento coletivo 

como forma de colaboração e interação, como meio de adaptação social, ou seja, como categoria 

interpsicológica, e em segundo lugar, como modo de comportamento individual da criança, como meio de 

adaptação pessoal, como processo de internalização do comportamento, quer dizer, como categoria 

intrapsicológica (VYGOTSKI, 1997,  p.214). 
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Para este estudo, a abordagem histórico cultural se eleva em nível de 

importância quando se aplica à questão da aprendizagem de alunos com deficiência 

intelectual, levando em conta a necessidade de desenvolvimento mediado de suas FPS 

no contexto escolar por meio do AEE.  

 

Com base nessa compreensão, não se justifica a oposição entre ensinar 

conteúdos e ensinar a pensar. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, 

que possibilitam o pensamento, ocorre justamente com a apropriação dos 

conteúdos. A apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades psíquicas não ocorrem como dois processos independentes; 

forma e conteúdo correlacionam-se como um processo único de 

desenvolvimento do psiquismo humano. Isso significa que à escola cabe 

propiciar o acesso aos conteúdos formais, em razão do papel que a 

apropriação conceitual desempenha no desenvolvimento do pensamento 

(SFORNI, 2004, p.42). 

 

Na correlação entre o que afirma a citada autora e uma análise sobre o que 

dispõe a PNEEPEI/2008, a Resolução nº 04/2009, e o Decreto nº 7.611/2011 e Nota 

Técnica nº 04/2014
133

 na concepção de AEE, podemos trazer a lume, em nossa opinião, 

uma base contraditória deste apoio que, ao contrário de mobilizar um processo para o 

acesso curricular do aluno com deficiência intelectual na escola, poderá implicar em 

mais um reforço às atividades pedagógicas excludentes, pela visão reducionista, 

unilateral ou dual, onde o AEE vem sendo entendido como aquilo que é diferente do 

currículo escolar. Isto porque tal política, quando expressa que “[...]. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala comum” (BRASIL, 2008, p10), pode dar margem à compreensão de 

que será possível pensar em inclusão curricular com dignidade para o aluno, sem que 

estejam na abrangência deste atendimento ações articuladas pela escola como um todo e 

não reduzidas a um apoio “prioritariamente” da Sala de Recursos Multifuncionais, 

tornando-a genericamente como sinônimo de AEE.    

Portanto, se se pretende privilegiar a perspectiva humanizadora da inclusão 

enquanto processo escolar que impõe um grande desafio à escola com seus saberes e 

práticas homogeneizantes, Pletsch et. al. (2014, p.118), oferece pistas para isto, ao 

afirmar:  
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 A Resolução nº 04 de 02 de outubro de 2009 que institui Diretrizes Operacionais para o AEE na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. O Decreto nº 7.611/2011 dispõe sobre educação 

especial, o atendimento educacional especializado no que tange ao apoio técnico e financeiro aos sistemas 

públicos de ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular, em todos os níveis de ensino. 
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Em outras palavras, compreendemos que incluir alunos com deficiências e 

outras condições atípicas do desenvolvimento não pode ter como “objetivo 

maior a convivência e sociabilidade entre estudantes” e sim” adotar como 

foco principal do trabalho [o desenvolvimento do] conhecimento 

historicamente produzido e sistematizado na forma escolar” (GARCIA, 2012, 

p.108). Tal objetivo só será alcançado na análise de Glat e Pletsch (2012) se o 

currículo e as práticas pedagógicas das escolas levarem em consideração as 

diversidades e especificidades do processo de ensino e aprendizagem de cada 

aluno e não partirem do padrão de homogeneidade. As reflexões de Mendes 

et. al. (2011) seguem na mesma direção ao afirmarem que os sistemas 

educativos continuam organizando suas práticas de forma tradicional e que 

proporcionar políticas de inclusão necessariamente implica em rever as 

concepções sobre currículos padronizados.  

 

Na perspectiva histórico cultural, a diversidade de zonas de 

desenvolvimento proximais
134

 - ZDP’s existentes em uma sala de aula, é ampla e 

complexa quando se considera o quantitativo de alunos nas salas de aulas, que entre si, 

já são uma das expressões da diversidade humana. Por exemplo, muitos alunos 

apresentam características bastante específicas para a aprendizagem – É o caso, do 

alunado com deficiência intelectual.  

No caso do ensino escolar envolvendo aluno com deficiência intelectual na 

sala de aula, a ação mediada do professor deve se manter no espaço de operações 

cognitivas do aluno, onde é possível levá-lo a solução de problemas, ou pelo menos, 

envolve-lo, em situações de ensino onde existam possibilidades de desenvolvimento de 

suas funções complexas nas aprendizagens escolares. 

Na condição de mediador do conhecimento, o professor se constitui num 

investigador do desenvolvimento das potencialidades cognitivas dos alunos, mesmo 

entendendo que cada um é, em si e para si mesmo, uma diversidade. Dizendo de outra 

forma, cada indivíduo se relaciona com a realidade (o outro social) com sua diversidade 

de níveis de desenvolvimento proximais e se encontra intersubjetivamente com outra (s) 

diversidade (s) de níveis de desenvolvimento proximais. 

Na realização de um trabalho mediado, os conceitos de nível de 

desenvolvimento real e de nível de desenvolvimento proximal “[...] irão nos possibilitar 

intervir a partir de conhecimentos já consolidados pelo aluno, e principalmente, mediar 

                                                                 
134

 Este conceito que será tratado mais adiante, se refere a um conceito desenvolvido por Vigotski, em sua 

abordagem sociocultural, para caracterizar o sujeito que na relação com uma determinada área de 

conhecimento se encontra em condições de construir o conhecimento com o auxílio de um mediador. 

Deste conceito advém a constatação do próprio Vigotski de que um mesmo indivíduo poderá apresentar 

várias zonas de desenvolvimento proximal. 
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à aprendizagem de níveis mais complexos e conhecimentos ainda não consolidados”. 

(ALMEIDA, 2012, p.93-94).  

Sendo assim, importa que teorizemos sobre a nossa práxis. Isto, no caso do 

AEE ao aluno com deficiência intelectual, deve acontecer com reflexões coletivas, em 

momentos garantidos de formação e também individuais, nos diferentes espaços da 

escola. Enfaticamente, nas salas de aula das disciplinas escolares e na SRM.   

Na consolidação do trabalho voltado para o AEE é fundamental atentarmos 

para as principais características da mediação vigotskyana: a totalidade, qualidade, o 

movimento dialético, a contradição e a mudança. Propomos assim que, no 

COLUN/UFMA, esse apoio pedagógico ao aluno com deficiência intelectual integrasse 

saberes entre os profissionais da escola, construindo desta forma redes de conhecimento 

e de colaboração. Em nível de organização de uma proposta de AEE para a realidade 

investigada propomos: 

 Definição de objetivos necessários para o acesso curricular do aluno; 

 Identificação das potencialidades do aluno e, 

  Identificação das potencialidades e das fragilidades da escola; 

 Organização didático metodológica pedagógica por etapas de desenvolvimento; 

 Os profissionais envolvidos diretamente no fomento à inclusão do aluno; 

 Os recursos disponíveis e se for o caso, os necessários, a serem viabilizados; 

 Espaço formativo para diálogo, debate, socialização de experiências e 

aprofundamentos de conhecimentos demandados para o AEE, ao aluno, durante o 

processo de sua escolarização. 

Na proposta de AEE ao aluno “Sol”, priorizamos o objetivo de promover o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita deste. Tal decisão foi sendo 

construída no “Círculo Reflexivo” e, na medida em que íamos relacionando os 

conceitos da mediação com o caso “Sol” e com as condições de objetivação de sua 

escolarização, fomos tendo clareza disto. Concordamos com Figueiredo e Gomes (2009, 

p.159) quando afirmam: 

 

A aprendizagem da leitura não é um ato simples de decodificação do sistema 

alfabético, vai para além disso. Ler é compreender o sentido do texto, 

entendendo-o na sua relação dialética com os diferentes contextos, implica 

em dialogar com o autor ausente, lendo as palavras e lendo o mundo.  
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Sob o enfoque histórico cultural, podemos dizer, então, que ler é também 

escrever o mundo dentro de nós por meio dos processos inter e intrapsíquico na 

internalização da cultura. Como o fez “Sol” neste texto construído, na SRM
135

: 

 

O Estádio Castelão estava lotado. As torcidas do Sampaio e do Moto estavam 

brigando! De repente, o jogador “Edgar” foi expulso pelo juiz.  O motivo? 

Edgar empurrou Alessandro e fez pênalti (SOL, 2015). 

 Uma aplicação prática, demonstrando o estado contínuo de mediação no 

qual nos encontramos ao longo de nossas vidas é possível, quando demonstramos que 

tanto a leitura quanto a escrita são processos fundamentalmente de internalização da 

cultura. Sem o que é improvável desenvolver estas duas habilidades em nível proximal 

de desenvolvimento permanente. Enfatizamos, portanto, que ler é processo de 

humanização quando envolve o FPS de nossa memória, da atenção, da análise e síntese, 

da comparação, da identificação, generalização e outras funções que articuladas 

realizam as operações cognitivas. Então, vamos “fazer de conta” que algo líquido caiu 

sobre o seguinte texto e tentar lê-lo mesmo assim: 

 

O Esádo Cselão esva loado.                                                                                

s tocids do Sapio e d Mto esavam brgndo! 

e rente, o jodor “Edgar” oi pulso plo uiz. 

O mtivo? Edgar purrou Aesandro e ez pêalti (SL, 2015). 

 

Mesmo que não possamos conseguir ler o texto acima completamente, pelo 

menos, algumas palavras poderemos ler. Em nível psíquico, o que ocorreu foi um 

complexo processo integrado de comparação, de análise, de atenção, de memórias, de 

generalização etc., como já referido. Tal status de conhecimento humano decorre em 

função do processo, que Vigotsky denominou, de internalização. Ele ocorre mediado 

pela cultura que vamos assimilando na relação com o outro social. Durante este 

processo mediado, o indivíduo realiza operações mentais que promovem o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores.   

Vamos tentar demonstrar o potencial de abrangência da mediação em 

contextos de escolarização por outra via, através da leitura do seguinte texto
136

, sem 

nenhum estímulo intencional para a mediação: 

                                                                 
135

 Esta atividade realizada na SRM será aprofundada na seção “Lugares envolvidos no AEE - uma 

proposta mediada” neste capítulo do estudo.  
136

 O texto da área de saúde se refere a conhecimentos sobre a anatomia oral. Diz o seguinte: Quatro 

músculos, os pares frontal e occipital, e seu tendão comum cobrem a abóbada craniana como uma touca. 

Juntos eles formam o músculo epicrâneo; seu tendão comum é conhecido como gálea aponeurótica, a 

cápsula tendiosa do crânio (SICHER; DUBRUL, 1991, p.116). 
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Qutro úsclos, os res frntal e ocptal, e su edão comum cobrem a bóada cranna 

como uma uca. untos ees foma o úsculo epiâneo; seu temdo comum é 

conhecido omo gáea aponurótia, a cápla tenosa do crâio (SICHER; 

DUBRUL, 1991, p.116). 

   

Ao fazê-lo, percebemos que ocorre um esforço cognitivo bem maior. Isto se 

dá quando o texto/contexto não tem relação direta com nossas experiências. Durante a 

leitura é muito provável que permaneçamos limitados ao significado de algumas 

palavras, que poderão ou não nos dar pistas do conteúdo do texto, mas que 

necessariamente não garantirá sua compreensão.  

Buscamos, com essas reflexões, destacar a ação mediada como fundamento 

para o ensino. O desenvolvimento cognitivo dos alunos por meio do currículo da escola 

tem relação de dependência intrínseca com sua inserção histórico cultural. 

Enfaticamente, no caso do AEE ao aluno com deficiência intelectual, a mediação deve 

se conformar, no COLUN/UFMA, como uma necessidade a se institucionalizar nas 

práticas dos profissionais da escola, colaborativamente. Sem isso, permanecemos 

enganados pelas nossas próprias práticas direcionadas ao que é uma aparência do real. 

Como pudemos constatar, a partir da fala da professora “Estrela”, da SRM: 

 

- [...] desde 2012 o AEE está fazendo esse trabalho...2012 do segundo 

semestre. [...] mas, na avaliação do Conselho de Classe, aí começaram a 

conversar a situação, aí me interessei e até comecei a participar no AEE junto 

com [...]. ...assim: aí tem um aluno que não consegue ler, não 

consegue...chegou aqui assim como se fosse de pára quedas, né? ... quer 

dizer, passou, tal, não se sabe como conseguiu, mas a gente recebeu o aluno e 

agora temos que saber o que fazer para ajudá-lo! Quando chegou no final do 

ano[...] no Conselho de classe, teve um grupo que era realmente a favor dele 

continuar, mas a maioria achava que não devia... devia permanecer porque se 

ele ficasse no 5º ano novamente, ele teria maior aproveitamento...aí 

realmente ele permaneceu no 5º ano. [...] no ano seguinte, [...] aí eu fiz até a 

opção assim...eu quero ficar na turma de 5º ano que “Sol” está (sorriu 

emocionada). [...]. Como eu já estava acompanhando com ele a tarde, aí eu 

comecei a fazer esse trabalho. E nesse trabalho que eu fazia com ele na sala 

de aula... sempre tentava ver no meu planejamento como eu poderia 

trabalhar, com ele, aquele assunto, já que ele não tinha domínio ainda da 

leitura, né? 

 

Vivemos em constante processo de mediação pelo outro social que pode ser 

humano ou não. No primeiro caso, a mediação, pode ser investida de intencionalidade 

ou não. No segundo caso, não há intencionalidade. Por isso, Vigotsky via o ser humano 

na figura do mestre, como mediador por excelência. A ele, ao mestre, o papel de 
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organizar o espaço da aprendizagem com base no nível de desenvolvimento proximal 

dos alunos. A identificação coerente deste nível é que definirá os objetivos, os recursos 

metodológicos, as formas de avaliação e a qualidade das mediações. Este 

comportamento é determinante para a única forma de distinção entre as práticas 

mediadas humanas e a mediação que vai ocorrendo pelo outro social. Um exemplo pode 

ser dado quando observamos a nossa relação com alguma cultura. Ao sermos por ela 

afetados vamos sendo mediados na solução dos problemas que se nos apresentam na 

realidade social. 

Lidar com essa natureza tão complexa do ser humano, na condição de 

aprendiz, faz de cada educador, ao mesmo tempo, aquele que ao ensinar aprende como 

o outro aprende. Esse se constitui, ainda, o maior desafio no processo docente investido 

de intencionalidade. Ao que, para a realidade de nosso estudo, chamamos de mediação 

no AEE.  

É no espaço da Zona de Desenvolvimento Proximal que o trabalho de 

mediação se estabelece no entender do porquê, do quê, e do como fazer, no sentido de 

contribuir com o desenvolvimento, que é potencialmente possível, para o aluno. É 

preciso que o professor, de forma compartilhada com os outros profissionais da escola, 

desenvolva, no decorrer do processo educativo, um trabalho mediado com o aluno. Não 

importam as condições de classe, de raça, de gênero, de deficiência ou outra qualquer 

característica do aluno. Em qualquer situação, nesta sociedade, a escola precisa se 

lançar ao desafio de responder, como instituição de ensino, às condições gerais e 

específicas dos alunos para as aprendizagens curriculares: 

 

A escolarização de alunos com deficiência, [...], nas escolas comuns, tem 

desafiado os atores que lá estão a buscar novas/outras alternativas de trabalho 

para que se possam garantir o acesso à educação desses alunos. Nesse 

sentido, o currículo escolar, avaliação e, em especial, as práticas pedagógicas 

têm provocado na comunidade escolar uma certa inquietação, pois tais 

dispositivos são centrais para pensarmos a inclusão escolar nessa instituição 

que vive o legado de uma escola que atendia a um número restrito de alunos, 

considerada homogênea, e que negava a diversidade (EFFGEN, 2012, p.127). 

 

Afirmamos, nos debates de espaços formativos, no COLUN, a mediação, 

como postura necessária para o profissional da educação na elaboração de estratégias e 

soluções pedagógicas que impliquem na superação de tantas barreiras de contexto 

curricular na escola. Com respeito à inclusão escolar de “Sol”, este desafio se coloca 

para o AEE com uma proposta possível de acolher, pedagogicamente, a diversidade.  
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A título de maior clareza, quando nos referimos aqui a espaço da ZDP, não 

nos referimos a nenhum lugar físico da constituição humana ou do ambiente, mas a 

lugar enquanto atividade de inserção pedagógica intencional, sob os cuidados e critérios 

da mediação na relação direta com as características de funcionamento psíquico do 

aluno com deficiência intelectual, em situação de AEE.  

Uma possível relação, quanto aos desafios subjacentes ao processo 

pedagógico na dinâmica de desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, por 

meio da mediação no AEE, pode ser estabelecida, também, a partir de estudos de 

investigadores cuja constatação  não é singular: 

 

Os resultados evidenciaram as contradições, dificuldades e estratégias usadas 

por essas redes de ensino para implementar as políticas federais de inclusão 

escolar, sobretudo no que se refere à escolarização e ao atendimento 

educacional especializado dirigido para alunos com deficiência intelectual. A 

falta de clareza tanto sobre o conceito de deficiência mental adotado pelas 

políticas públicas, bem como sobre as especificidades de desenvolvimento 

desses sujeitos foi constantemente apontada pelos entrevistados (PLETSCH 

2014, p.120). 

 

Na mesma perspectiva da citada autora, Martins (2014, p.334), contribui 

apresentando reflexões que, ao se tangenciarem com a questão do ensino nas escolas 

públicas desse país, se colocam como agravantes na qualidade da materialização do 

AEE em níveis satisfatórios para os alunos com deficiência intelectual. Assim afirma, 

que “[...] as propostas educacionais, muitas vezes ainda firmadas numa concepção 

homogeneizadora, com base em padrões de normalidade, são construídas para atender a 

um aluno idealizado”.  

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva/2008 apresenta um discurso que insere a educação regular como espaço de 

fomento à inclusão escolar e o Atendimento Educacional Especializado como apoio no 

acesso do alunado da Educação Especial ao currículo da escola regular. Conforme 

alguns destaques de suas diretrizes (BRASIL, 2008, p.21-22). 

 
 A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 

os níveis, etapas e modalidades [...];  

 O atendimento educacional especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas [...];  

 Dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino 

de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e 

tecnologia assistiva [...];  
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 O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se 

desenvolvem as bases necessárias para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento global do aluno [...].  

             

Contudo, mesmo com o aparato político e legal em processo, enfaticamente 

desde 2008, com relação à qualidade da Educação Especial, ainda é possível constatar, 

no âmbito do trabalho docente desenvolvido com o alunado da Educação Especial, 

concepções e fundamentos teóricos e metodológicos insuficientes, tanto nas 

intervenções com os sujeitos em destaque, quanto na correspondência aos objetivos 

constantes em legislação para esta educação, em nosso país.  

O entendimento acima reforça a compreensão de educação, onde a dinâmica 

pedagógica não deve prescindir de fundamentos teóricos e metodológicos pautados em 

estudiosos como Vigotsky (2004), cuja abordagem sociocultural oferece significativas 

contribuições relativas ao desenvolvimento humano, em nosso caso, enfaticamente, os 

sobre a mediação como estratégia necessária no AEE. Deste entendimento é possível 

construir as possibilidades de desenvolvimento do alunado da Educação Especial sob a 

influência da perspectiva sociocultural (VIGOTSKI, 2004, p.73), onde o mediador é que 

deve organizar e regular o meio. Isto porque “[...] cabe ao mestre um papel ativo: o de 

cortar, talhar e esculpir os elementos do meio, combiná-los pelos mais variados modos 

para que eles realizem a tarefa de que ele, o mestre, necessita”.  

Ao realizar uma pesquisa colaborativa, sobre o AEE, no âmbito da escola de 

aplicação da UFMA (COLUN), pretendemos demonstrar que a mediação é 

conceitualmente uma demanda basilar para que este apoio à inclusão amplie concreta, 

quantitativa e qualitativamente seu potencial de apoio no acesso de alunos com DI ao 

currículo do Ensino Fundamental da escola pública.  

No tópico seguinte, avançamos na análise de dados levantados na pesquisa, 

avançamos na consecução de nossa tese de que a ação pedagógica mediada é recurso 

necessário no AEE, pois consideramos que a mediação é a correia propulsora de um 

movimento, colaborativo, a se instaurar na escola. Ela encerra as condições 

fundamentais para alicerçar o AEE como uma práxis na inclusão curricular de “Sol”. 

Este apoio à inclusão não pode ser regido pela dualidade educação inclusiva/especial 

para uns e educação apenas, para outros. Entendemos que é preciso ressignificar o 

“Especial” de qualquer educação ou modalidade de ensino, desviando o foco para um 

sentido que não seja pejorativo ou reducionista do ser humano.  
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Tal foco potencializará os profissionais da educação, nas salas de aulas, nas 

SRM, e na escola como um todo. Assim juntos, regularão o meio para que a 

aprendizagem aconteça no processo de desenvolvimento do currículo escolar com 

caráter especial, agora, não mais num sentido de negação ou diminutivo do sujeito, mas 

muito pelo contrário pela atenção às singularidades de cada um.  

 

5.6.1 Princípio metodológico no AEE 

 

A partir de agora passaremos a nos deter, mais especificamente, às questões 

mais práticas quanto à aplicabilidade do conceito de mediação no AEE ao aluno “SOL”, 

no COLUN/UFMA. Tais questões sob, nosso ponto de vista, devem conceber a escolar 

segundo o entendimento vigotskyano, para quem, 

 

[...] o ensino e a aprendizagem autênticos deveriam se permear por ações 

colaborativas entre adultos e parceiros mais experientes. Dessa forma, 

considerou a importância dos aspectos sociais da aprendizagem e garantiu o 

desenvolvimento de uma abordagem educacional que dá ênfase não só à 

pedagogia, mas, também, ao meio de desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

habilidades pedagógicas. Considerava que os mais valiosos métodos para o 

ensino, a aprendizagem e a educação dos alunos correspondem ao seu 

desenvolvimento a às particularidades individuais, o que impede a 

uniformidade de tais métodos (SILVA, 2009, p.219-220).  

 

 

A mediação pedagógica como princípio metodológico para o AEE, sob a 

perspectiva da abordagem histórico cultural, teve como ponto de partida o trabalho de 

realização de uma anamnese feita no final do ano de 2012. Esta cumpriu o objetivo de 

levantar informações para responder a indagações entre professores, equipe técnico 

pedagógica, integrantes do Conselho de classe e demais profissionais da escola. Eram 

questionamentos relacionados, principalmente, às respostas curriculares dadas por “Sol” 

manifestas em situações de ensino e de avaliação, onde o teste se caracterizou, na maioria 

dos casos, como instrumento principal, e ainda sob a ênfase da mensuração e 

quantificação. Este e outros momentos revelaram que as posturas pedagógicas 

homogêneas eram predominantes em relação às que davam pistas de maior aproximação 

com o sujeito da aprendizagem.   

A condução homogênea de trabalho com o currículo se revela como um 

obstáculo para alavancar a inclusão na escola. Durante nossas observações, a maior parte 

dos professores parece estar perdida diante da diversidade. No processo de escolarização 
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se verificou que essa homogeneização é reforçada pelas concepções reducionistas de 

ensino e de aprendizagem. Situação desfavorável para dar acesso ao currículo da escola, 

não somente, mas inclusive ao aluno “Sol”. Isto se observou, na sala do professor “P5” e 

pudemos confirmar com o depoimento da professora “Mercúrio”, no “Círculo 

Reflexivo”: 

 

- Quando eu peguei o primeiro aluno com deficiência intelectual, eu não 

sabia como lidar, né? Eu não sabia qual seria minha reação, como eu deveria 

trabalhar. Aí eu consultei um colega e perguntei o que eu faria com aquele 

aluno específico, como é que ele agia na sala com esse aluno [...]. Ele disse: 

Ahh... um ano eu passo, um ano eu deixo, um ano eu passo, um ano eu deixo. 

Foi só isso. Aí eu vim questionar com [...].  Vim perguntar como é que era 

isso, porque eu me senti sem esperança nenhuma. Meu Deus, se é desse jeito, 

eu vou fazer simplesmente de conta que não tem ninguém na sala? Que 

aquele aluno é nada ali? Aí que eu fui analisar o aluno, durante os primeiros 

dias, aí eu vi que tinha (...). Eu sou removida do IFMA pra cá, então eu tenho 

um ano aqui - Eu tenho um ano? - Eu fiz um ano agora em março, vai fazer 

dois, né? Aí eu peguei e fui tentar ver um caminho, eu fui construindo um 

caminho, pra chegar nesse aluno (MERCÚRIO). 

 

As posturas pedagógicas observadas, dentro e fora da sala de aula, eram 

predominantemente homogêneas e, na maioria dos casos, se desviavam radicalmente das 

condições fundantes da mediação, que são: situar o sujeito histórica e culturalmente, e 

assim identificar seus níveis de desenvolvimento.  

Vimos que o trabalho mediado do AEE em função da aprendizagem de “Sol” 

não permite desfocá-lo, de sua dimensão histórica e de sua ontogenia. Nem situar o 

ensino curricular num nível limitado às características filogenéticas de nossa espécie. 

Tampouco, o trabalho de AEE sob esses moldes permitirá que sejam eliminadas as 

condições, singulares, de humanização de “Sol”.   

Verificamos, junto com os integrantes do “Círculo Reflexivo”, a 

compatibilidade entre o conceito de mediação e de sua práxis na condução do AEE ao 

aluno “Sol”. Constatamos que os parâmetros para a flexibilização do currículo, quando 

necessário, quanto aos objetivos e outros elementos que lhe constituem, encontravam na 

práxis da mediação possibilidades que se alinham com as perspectivas reais (e não 

idealizadas) de aprendizagem de “Sol”.   

A partir da postura mediada, entendemos ser possível desencadear um 

processo reflexivo na escola e com isso organizar o meio pedagógico que permitirá a 
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inclusão escolar do aluno com deficiência intelectual. Esse “tratamento”
137

 pedagógico de 

regulação do meio, conforme Vigotsky (2004) utiliza a mediação como recurso 

necessário no AEE a “Sol”. Como afirma Crochík (2015, p.17-18), denunciando a 

exclusão, uma lacuna a ser fechada é 

 

[...] a ausência de reflexão, que julga que a educação escolar não possa ser 

alterada. O objetivo precípuo da educação escolar atual é considerado, por 

muitos, como o desenvolvimento de capacidades para o mundo do trabalho e 

condições para isso são expressadas em classes homogêneas; ora, se uma classe 

é homogênea, os trabalhos em grupo não podem contar com a 

complementariedade de experiências entre os alunos; no máximo, será uma 

divisão de trabalho análoga à montagem em série, na qual cada um repete o 

mesmo movimento do colega ao lado, ou a complementa na repetição do 

próprio gesto. A existência de classes homogêneas também propõe a 

segregação de diferentes alunos em diversas classes e esse é o mesmo 

raciocínio, só que extremado, do existente na divisão entre ensino regular e 

ensino especial. O trabalho em série, por sua vez, não é próprio ao 

desenvolvimento do pensamento, mas ao adestramento, que ocorre com 

trabalhadores e alunos que têm atividades padronizadas.  

 

 

O contexto formativo se efetivou com os “Círculos Reflexivos”, mas não se 

fechou nele. Ou alguém vinha a ele ou ele ia a alguém. Conforme percebemos num 

momento de observação na SRM, em que “Sol” estava sendo atendido. Lá estava 

presente uma aluna, colega do ensino regular. Ambos apresentavam deficiência 

intelectual. Vejamos como ocorreu esta atividade mediada na SRM: 

Ao chegarmos à SRM, “Estrela” e “Sol”, estavam “lendo” o livro “Os 

sonhos de Armando”. Tinham como objetivo realizar leitura compartilhada. Era um 

livro com muitas ilustrações e pouco texto, mais adequado para crianças da Educação 

Infantil. A atividade se resumiu a indagações da professorava, direcionadas à “Sol”, na 

medida em que ia lendo ou recordando a leitura feita. A intervenção não revelou a 

intencionalidade em favorecer o desenvolvimento psíquico superior de “Sol”, uma vez 

que a Prof.ª Estrela, se limitou a estimular, muito mais, a memória mecânica a partir de 

sua leitura.  Este posicionamento pedagógico que se repetiu em outros momentos na 

referida sala nos permitiu inferir que, nestes moldes interventivos, “Sol” estaria diante 

de condições impeditivas para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, como as 

que constatamos em situações de ensino na sala de aula regular.  

Na atividade sobre “Os sonhos de Armando”, verificamos como poderia 

fazer diferença a mediação como práxis naquele espaço. Contudo, para isso, a “Profa. 

                                                                 
137

 “Tratamento” em oposição a doença. Entendemos que uma escola doente, compromete o ensino, a 

aprendizagem, as relações internas da escola, a sociedade. Esta por sua vez, também adoece a escola. 
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Estrela” precisava contar com aprofundamentos do conceito de mediação. Assim, 

poderia conduzir aquela atividade, tornando-a relacionada com interesses do aluno 

“Sol”. A partir disso, a referida docente, ao situá-lo em suas características histórico 

culturais, estaria em condições de proceder com as mediações, privilegiando o 

desenvolvimento de funções de pensamento como a memória de trabalho, memória 

semântica, atenção voluntária, comparação, identificação, análise e síntese e 

generalização. Essas são algumas funções cognitivas, que, no caso de “Sol”, devem ser 

alvo de intervenção do ponto de vista do AEE na escola.  

Vemos, portanto, que na elaboração de objetivo (s) para o plano 

interventivo, segundo este apoio à inclusão, as intervenções devem estar articuladas ao 

contexto do ensino regular de “Sol” considerando suas experiências com essa realidade, 

e priorizando àqueles objetivos que definidos, coletivamente, se colocam como 

fundamentais na inclusão escolar do mesmo. Como foi demonstrada em uma 

intervenção nossa na SRM com “Sol”, quando procuramos fazer dali, também, um 

espaço formativo e de diálogo com os “Círculos Reflexivos”, pois entendíamos que 

assim como “Armando”, personagem da história que estava sendo narrada, também 

sonhamos... E, então, iniciamos nossa intervenção mediada: “- Sol, você tem sonhos? ” 

(PESQUISADORA). 

Ele nos olhou de forma pensativa, demonstrando querer dar uma resposta... 

Então, prosseguimos com a mediação com “chaves” para favorecer o desenvolvimento 

daquele aluno em nível proximal:   “- O que você sonha? ” (PESQUISADORA). 

Ele continuou em busca de respostas- mesmo não as externando.  Além 

dessas perguntas, sugerimos que falasse a respeito de coisas que gostava de fazer/ coisas 

que não gostava.  E ele foi mediado a partir de situações, envolvendo questionamentos 

como: “- Você gosta de...” (PESQUISADORA). 

Assim, fomos estabelecendo relações entre o que gostamos e nossos sonhos. 

Num entendimento além de fenômenos oníricos, em seguida propusemos: “Sol, que 

coisas você gosta/gostaria de fazer”? (PESQUISADORA). As respostas dadas pelo 

aluno refletiam uma baixa fluência verbal e vocabulário muito restrito para a 

organização de um pensamento mais elaborado.  

 

 

- Vamos ver... Quais os filmes de sua preferência? (PESQUISADORA). 

 

- Moleque té doido (SOL). 
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 - E brincadeiras? (PESQUISADORA). 

 

- Jogar bola, futebol, “Cinco corte” (SOL). 

 

Pedi, então, que me contasse como se brincava de “cinco corte”. Ele 

explicou, mas, não entendi muito bem...  

 

- Que outras brincadeiras? (PESQUISADORA). 

 

 - Brincar de carrinho (SOL). 

 

- E de passear, você gosta? (PESQUISADORA). 

 

- Shopping (SOL). 

 

Aferimos, a partir das respostas de “Sol”, que provavelmente as suas 

experiências em atividades de passeio fossem bastante limitadas, ou pouco 

significativas para ele, pois só referiu como que gostava o passeio no shopping. Assim 

buscamos, também, abordar outros aspectos com ele: 

 

- Ah, vamos ver que comidas você gosta! (PESQUISADORA). 

 

- Carne cozida, feijão, juçara com farinha e açúcar (SOL). 

 

Desse diálogo mediado, aproveitando as informações de “Sol” sobre as 

coisas que gosta de fazer, surgiu a ideia de realizarmos um passeio num sítio
138

. Para 

isso, seria interessante elaborar um convite. Sentamos, então, com a “Profa. Estrela” 

para planejar uma sequência pedagógica, segundo uma proposta mediada, que 

articulasse o desenvolvimento psíquico superior de “Sol”. O processo interventivo 

utilizou como meio o mais importante recurso na humanização dos indivíduos: a 

linguagem. Com isto íamos contemplando com o AEE, o objetivo apontado pelos 

profissionais da escola, como indispensável para a inclusão escolar, a aquisição da 

leitura e da escrita, por “Sol”. Esta foi uma demanda recorrente entre os professores, 

quando chamados à reflexão sobre as condições de ensino e aprendizagem envolvendo 

esse aluno, com deficiência intelectual.  

 Assim, na companhia da “Profa. Estrela”, continuamos com as mediações: 

 

 

- Você já foi convidado para algum aniversário? (PESQUISADORA). 

                                                                 
138

 O sítio localizado no município de São José de Ribamar é de propriedade de um dos integrantes da 

pesquisa. Fica situado em Panaquatira, uma praia próxima de São Luís/MA. 



212 

 

- Já (SOL). 

 

- Que outros tipos de convite você conhece? (PESQUISADORA). 

 

 “Sol” silenciou. 

 

- Vamos, então, pesquisar tipos de convites e quais as suas características? 

(PESQUISADORA). 

 

Esta característica mediada de funcionamento do AEE foi se desenhando 

com a pesquisa e serviu, inclusive, para nossos aprofundamentos teóricos, favorecendo 

na apreensão das contradições que se materializam na objetivação do AEE no 

COLUN/UFMA e em outras realidades.  

Para nós um AEE que se propõe a assumir a proposta de apoio no acesso ao 

currículo de alunos, com deficiência intelectual, nas salas de aulas, precisa lançar suas 

bases a partir de concepções fundamentadas em abordagens que refletem uma práxis 

que melhor aproxima o ser de sua humanidade.  Sob a perspectiva da abordagem 

histórico cultural essa práxis se dá sob a ênfase do postulado de Vigotsky (2004, p.64-

65), com relação ao papel do mestre na orientação e regulação do meio. Para este 

estudioso, 

 

A base da ação educacional dos próprios alunos deve ser o pleno processo de 

respostas com todos os seus três momentos: a percepção do estímulo, a sua 

elaboração e a ação responsiva. A velha pedagogia intensificava 

exageradamente e deformava o primeiro momento da percepção e 

transformava o aluno em esponja, que cumpria a sua função com tanto mais 

acerto quanto absorvia os conhecimentos alheios. Entretanto, o conhecimento 

que não passou pela experiência pessoal não é conhecimento coisa nenhuma. 

A psicologia exige que os alunos aprendam não só a perceber mas também a 

reagir. Educar significa, antes de mais nada, estabelecer novas reações, 

elaborar novas formas de comportamento. 

 

Na sequência das mediações, nós o convidamos para organizar um passeio 

com alguns alunos colegas seus e a equipe do NAPNEE/AEE.  E que em nosso próximo 

encontro planejaríamos tudo.   

Lancei, ao aluno, o desafio para confeccionar o convite do nosso passeio. 

Ele demonstrou interesse. Então, sugerimos à professora “Estrela” que pesquisasse 

junto com ele a função, os tipos, os elementos do convite. Assim, utilizando a mediação 

como estratégia didático metodológica para “Sol” consolidar aprendizagens 

relacionadas à função da escrita - por meio de convites -planejamos a seguinte 
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sequência didática para ser realizada em vários encontros até a realização do passeio ao 

Sítio: 

1. revisão do contexto que desencadeou a atividade de elaboração do convite para o 

passeio; 

2. realização de pesquisa sobre os diferentes tipos de convite: no computador, 

trazidos de casa, etc.  

3. classificação, de convites, por tipos. Agrupando-os em colunas para perceber 

suas diferenças e semelhanças; 

4. exploração de tipos de convites quanto aos objetivos e contextos (entre vários 

modelos, destacando diferenças e semelhanças na elaboração entre os tipos); 

5. seleção do tipo adequado do convite a ser elaborado para o passeio no sítio da 

pesquisadora; 

6. elaboração do convite (incluindo ilustração); 

7. preenchimento do convite conforme a lista de participantes; 

8. a realização do passeio;   

9. a descrição do passeio realizado, construindo um texto coletivo com os 

convidados. 

          

Infelizmente, da sequência planejada, não foram realizadas as duas últimas 

etapas tendo em vista que o COLUN/UFMA aderiu à greve, suspendendo suas 

atividades, o que inviabilizou a continuidade da sequência mediada. 

 

 

Figura 04 -   Livro “Sonhos de Armando” 
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Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Trabalhando a função social do convite 

 

                                      

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Figura 06 -  Lista de convidados elaborada por “Sol” 
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Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

A constatação apresentada sofreu influência de uma das características 

centrais da mediação pedagógica, enquanto práxis para a aprendizagem, que consiste em 

situar o sujeito historicamente. Procedimento que, inicialmente, implicou na elaboração 

do “Caso Sol”, com vistas a desencadear processo de aprofundamento do conceito de 

mediação nos encontros para a realização dos Círculos Reflexivos.  

Nesse sentido, abordamos mais alguns aspectos tidos como relevantes nos 

Círculos: 

 

- Não dá pra gente achar que a sala de recursos é igual a AEE.  E, com base 

nisso que a gente está colocando...nessa contradição bem aqui, neste 

documento
139

, a gente já vai explicitar que em outros documentos da 

Política...esses documentos vão se referir ao AEE...não mais como igual a 

sala de recursos, mas um atendimento mais amplo, envolvendo os sujeitos 

articulados com aquele aluno, com aqueles alunos que demandam do AEE. 

[...] a própria Política uma hora ela é contraditória[...] se encontra 

contraditória e se refaz em outros documentos
140

 [...]. E aí vem a indagação.... 

entendendo que, a nossa proposta é construir aqui [...], junto com vocês [...] 

um AEE [...] que não se restrinja a uma sala de recursos, mas que envolva a 

escola como um todo em função desse acesso... todos aqueles envolvidos 

com o aluno, eles são do atendimento educacional especializado [...] a sala de 

recursos é apenas um espaço em função do AEE. Mas os outros envolvidos 

eles precisam se entender, também, como atendimento educacional 

especializado...porque estão em relação pedagógica com um aluno que tem 

deficiência intelectual, que é o nosso caso (PESQUISADORA). 

 

E numa ótica de aproximação com a realidade do COLUN/UFMA a 

pesquisadora lançou uma pergunta (Apêndice D) para ser pensada no “Círculo 

reflexivo”: Que relações poderíamos estabelecer entre a mediação como prática e o 

AEE, necessário, para que “Sol” tenha acesso ao currículo? Tal pergunta teve a 

                                                                 
139

 Se referiu ao documento da PNEEPEI/2008. 
140

 Se referiu à Resolução nº 04/20011; Decreto nº 7.611/2011 dentre outros. 
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tendência de levar o grupo a refletir sobre a função profissional de cada um, mas, 

segundo um objetivo comum na escola. 

 

- O que eu espero é que a gente saia daqui com coisas práticas...porque o que 

pega pra gente é na hora do vamos ver ... a gente já tem um monte de coisas 

que a gente sabe, que a gente já discutiu...na semana pedagógica, já ouviu 

uma palestra sobre deficiência intelectual .... mas sim e aí, na hora de fazer... 

o que que a gente fez? (METEORO). 

 

- Exercitando a mediação [...] desde o começo a gente está tentando exercitar 

essa mediação...para que a gente não se torne prático. [...] com trabalho 

pedagógico, que é diferente de prática. O trabalho é intencional e ele se 

relaciona com a própria abordagem teórica que a gente está se referindo [...]. 

Envolve [...] onde a gente quer chegar. [...] o esforço é este [...] é a gente 

conseguir fazer ao invés de só dizer teoricamente...experienciar aqui, e num 

processo de imitação [...] que é comportamento humano pra assimilar a 

cultura...e aí construir mais conhecimentos [...] que não é igual a reproduzir 

conhecimentos (PESQUISADORA). 

 

- [...] quando, na verdade, esse é um trabalho que deve ser conjunto, deve ser 

pensado por todos nós [...] um trabalho da escola [...]eu penso que é um 

desafio [...] ideia é que a gente apresente algumas relações possíveis de serem 

estabelecidas entre esta concepção e os lugares assumidos pela escola...então 

acho que o primeiro desafio é compreender na verdade, o que que é de fato 

esse atendimento educacional especializado[...]. Eu acho que a gente está 

nesse processo, nessa caminhada [...] e eu acho que a pesquisa que você está 

desenvolvendo vai contribuir muito pra que aconteça da melhor forma aqui 

na escola (VÊNUS). 

 

 

E mais especificamente, levando em consideração o desenvolvimento de 

“Sol” por meio do currículo escolar e a partir das áreas representadas no “Círculo 

Reflexivo”, alguns participantes apresentaram sua posição quanto a realidade do AEE 

no COLUN/UFMA: 

 

- [...] o que tu apresentaste aí.. pelo Caso “Sol”. [...] as coisas que ele se 

interessa [...] por exemplo no caso da biblioteca ele vai muito ao computador 

no caso [...] todas as áreas deviam explorar, pois é uma coisa que ele gosta... 

(COMETA). 

 

- [...] porque ele ainda não adquiriu a habilidade da escrita, da leitura...então 

pra ele são códigos desconhecidos [...] o que eu acho que a gente está 

fazendo aqui é o aprofundamento científico na...sobre a deficiência 

intelectual (METEORO). 

  

As expressões destes sujeitos, no “Círculo Reflexivo”, revelam a dualidade 

existente entre o AEE e o contexto de escolarização de “Sol”. E mais, revelam uma 

visão fragmentada do trabalho na escola. Com isto, o reconhecimento da necessidade de 

aprofundamentos sobre o conceito de mediação, a fim de se gerar caminhos para o 

desenvolvimento de “Sol” na escola.   
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5.6.2 Uma trilha e sua circunscrição na desfragmentação de linguagens e saberes 

para inserção escolar 

 

 

 A pesquisa, com ênfase dada ao conceito e práxis da mediação no AEE 

ao aluno “Sol”, esteve articulada ao seu viés colaborativo, o que permitiu reflexões 

entre os participantes sobre esse apoio à inclusão escolar de “Sol”. Estávamos, 

portanto, construindo uma trilha para realização deste apoio à inclusão do aluno, 

com deficiência intelectual, no COLUN/UFMA. 

 

 

5.6.3 Mediação por um “caso”, não por acaso 

 

A opção em desenvolver a pesquisa por meio do Caso - que se atribuiu o 

nome “Sol
141

” - se deu, principalmente, em função de dois aspectos nele encontrados. 

Um deles se refere ao fato de o “Caso Sol” apresentar, como eixo central do problema, a 

aprendizagem de aluno com deficiência intelectual. O outro, pela importância que tal 

caso tem assumido no contexto escolar do referido sujeito, tendo em vista que a 

demanda por formação sob a perspectiva da mediação foi se revelando e se 

aprofundando na instituição.  

Constatado, no âmbito da pesquisa, situações entre os profissionais 

(professores e demais envolvidos), que revelam por meio de suas práticas
142

, formas de 

interesses instigantes em torno dessa problemática. Em relação a isso, se nos chamou a 

atenção, características profissionais dos envolvidos no AEE ao aluno “Sol”. Incluímos 

nestas práticas, a previsão e o alcance de objetivos propostos no desenvolvimento do 

currículo escolar a serem alcançados pelos alunos sem deficiência e pelo aluno foco do 

estudo em andamento. Em concordância com o que detalha Martins (2012), 

observamos, ainda, que o COLUN/UFMA reúne condições objetivas para instaurar um 

movimento formativo que redimensione o fazer e o saber escolar. Segundo esta autora: 

 

                                                                 
141

 Nome fictício. 
142

 Ao invés de práxis. 
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Em razão dessa problemática, a rediscussão dos processos formativos vividos 

pelos professores torna-se fundamental. Dessa forma, nosso esforço se dá no 

sentido de instigar os professores a refletirem sobre sua própria prática, de 

modo que venham aprender com ela, engendrando novas formas de se 

pronunciar em relação à diversidade de seu alunado, resultando na sua 

inclusão (MARTINS, 2012, p.183). 

 

 Portanto, assim pensamos haver esclarecido quanto ao nosso interesse em 

utilizar o “Caso Sol” (2012) como um recurso metodológico de mediação na perspectiva 

colaborativa da pesquisa que tem o objetivo de desenvolver processo formativo com os 

educadores, essencialmente, aqueles mais diretamente, responsáveis pela escolarização 

do aluno com deficiência intelectual.  

Nosso entendimento é que a elaboração de proposta de AEE, tendo a 

mediação como suporte teórico metodológico, não pode prescindir do trabalho 

pedagógico coletivo. A unidade intencional dos envolvidos no planejamento, no alcance 

de objetivos e na avaliação do processo escolar do aluno, nessa proposta, é condição 

fundamental. 

 

 

5.6.4 O caso “Sol” como recurso de mediação 

 

Por que elaboramos o caso “Sol” para servir como recurso metodológico em 

nossa pesquisa? Por que caso para estudo ao invés de estudo de caso? Estas perguntas 

estão diretamente implicadas com nosso nível de envolvimento com a realidade 

pesquisada. Ou seja, são tantas inquietações que passamos certo tempo na pesquisa 

criando e recriando, formas de melhor alcançar os objetivos da mesma.  

 Vemos a mediação enquanto práxis para o AEE, como unidade de ação 

caracterizada pelo movimento, pela contradição e pela superação. Neste sentido, foi que 

vimos que o caso “Sol” se nos pareceu um recurso facilitador de nossa apreensão da 

realidade investigada uma vez que, entre sujeito - objeto de conhecimento, a ação 

mediada, com suas características dialéticas pode operar no campo do pensamento e, 

assim, viabilizar mudanças nesta realidade. 

Sistematizamos o caso para utilizá-lo como um meio revelador de 

movimento do real - AEE a “Sol” -, de suas contradições e, a partir disso, sinalizar para 

a força da mediação como práxis na superação da realidade social, que é sempre 

historicamente situada.  
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O caso “Sol” foi elaborado, quando suspeitamos incompatibilidade entre o 

nível de comprometimento de suas funções complexas e os laudos clínicos que entre si 

divergiam. Além disso, eles revelavam outras contradições no diagnóstico. Os três 

primeiros laudos (de 2008, 2010 e 2012) foram trazidos pela mãe, divergiam entre si 

quanto ao nível da deficiência intelectual de “Sol”.  

O primeiro laudo, de 2008, atestou Retardo Mental Moderado (F 71.0), 

Deficiência Auditiva, Distúrbios de Cognição, Linguagem e Distúrbios do 

Comportamento, apontando Transtorno Hipercinético não Específico (CID F 90.9). O 

segundo, de 2010 apontou Retardo Mental Grave (CID F 72.1), com comprometimento 

significativo de comportamento, requerendo vigilância ou tratamento.    

O terceiro atestado, de 2012, foi dado pelo profissional que diagnosticou 

Retardo Mental, em 2010. Informou que “Sol” estava em acompanhamento psiquiátrico 

na APAE desde janeiro de 2009, com o diagnóstico de Deficiência Mental Moderada. 

Considerou ainda, que “Sol” necessitava de assistência nas atividades diárias, 

reconhecia algumas cores, não adquiriu orientação temporal esperada para a idade, não 

fazia cálculos simples, não se alfabetizou, entre outros aspectos. Enfim, eram muitos 

nãos diante de poucos sins.  

O atestado apresentado pela perícia médica da UFMA, em 2012, anulou o 

parecer dos três primeiros apresentados pela mãe, discordando, assim, que houvesse a 

deficiência. Apontava a existência de transtorno de fala. Na sistematização do caso 

essas informações quanto ao diagnóstico clínico aparecem na terceira parte.  

Assim, o Caso “Sol” contemplou na primeira parte, as informações visando 

situar o aluno “Sol” no tempo e no espaço e, com isto, enfatizar sua 

multideterminalidade histórica. Apresentamos ainda, aspectos considerados relevantes 

para a identificação e intervenção na realidade investigada.   

A segunda parte com informações relacionadas ao desenvolvimento 

gestacional de “Sol” nos períodos pré, peri e pós natal, visou contemplar informações 

desse período que  relacionados com outras informações do caso pudessem nos orientar 

quanto às alternativas para um AEE que contribuísse no desenvolvimento curricular do 

aluno. Como ênfase, deixamos claro que a construção do caso, foi uma ideia 

desencadeada pela situação de “Sol” ao contexto escolar. Em vários lugares de 

expressão da escola, dentre eles, a sala de aula, a SRM, o Conselho de Classe, a 

materialização do currículo por meio de seus componentes, constatamos, eram 

priorizadas concepções homogêneas de ensino.  
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A terceira parte da sistematização do caso “Sol” representa a dimensão 

familiar considerada posição da mãe sobre a condição de seu filho. Apesar das 

significativas contradições entre os laudos, a mãe, também expressa sua queixa sobre a 

condição do filho, e reforça vários comportamentos negativos do mesmo. Esse 

momento, articulado ao do diagnóstico, e ao do contexto escolar, já nos inquietou 

quando consideramos que as forças hegemônicas estruturais da sociedade podem 

impelir o indivíduo, a família, a escola, a reproduzirem concepções que negam a 

condição multideterminada da construção humana, suas potencialidades.   

Portanto, vemos a negação ao “vir a ser” de alguém quando a sociedade não 

se vê no indivíduo, nem a escola e tampouco a família. Assim, muito menos o indivíduo 

encontra as condições objetivas de se ver nesses espaços.  

Na quarta parte os dados levantados com a mãe sobre o desenvolvimento 

neuropsicomotor, nos deram outras pistas que, posteriormente, implicariam na 

consecução de uma proposta de AEE a “Sol”. Estes foram atrasos na aquisição da 

linguagem e dificuldades na fala. Ela se referiu também a problema de audição. 

Contudo, nas interações com “Sol” durante o processo investigativo esta possibilidade 

foi descartada. 

Outra parte do caso elaborado discorreu sobre o contexto escolar. Nesta a 

mãe informou, ainda, que durante a trajetória escolar do filho, o mesmo nunca ficou 

reprovado. Declarou, inclusive, que nunca havia percebido problemas. Verificamos 

assim, na sistematização do caso, mais outra contradição. A mãe aqui afirmou “[...] que 

não havia percebido problemas, exceto agitação e dificuldades na aprendizagem, desde 

que iniciou a vida escolar”.  E ainda, reclamou que, na escola anterior, o filho se 

queixava se de não levar tarefas para casa, como os outros alunos, e que o mesmo nunca 

recebeu nenhum Atendimento Educacional Especializado.  

Não foram encontrados documentos relacionados ao histórico escolar do 

aluno em escolas anteriores ao COLUN/UFMA. Mas nos chamou a atenção um 

relatório pedagógico disponibilizado pela Unidade de Educação Básica “Meteoro”, 

realizado com o auxílio da especialista em Educação Especial desta rede de ensino, no 

início do ano letivo de 2011. Este considerava que o aluno “Sol”, no aspecto 

socioafetivo, se comunicava oralmente em diferentes situações do cotidiano e se 

comportava de maneira alegre e carinhosa. E ainda, que na sala de aula era 

comunicativo e interagia normalmente. Porém, apresentava déficit de atenção e 

impaciência em determinados momentos. 
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Numa sexta parte, com relação aos componentes curriculares, quanto ao 

processo de leitura e escrita, havia no referido relatório uma referência ao nível silábico 

com valor sonoro e que o aluno reconhecia algumas letras do alfabeto e sílabas, 

conseguindo transcrever algumas palavras.  

Outras informações quanto ao desempenho curricular de “Sol”, em outras 

áreas de conhecimento foram que na Matemática, sabia identificar alguns números de 1 

a 10. Em Artes, conhecia cores primárias e secundárias, conseguia fazer contornos e 

pintar o interior de figuras propostas para colorir. Um destaque feito no referido 

relatório (2011), quanto à caligrafia, foi que houve ao longo do processo uma evolução 

regular. O mesmo documento evidenciou ainda que as faltas do aluno na escola 

superaram a soma de um total de 40, destacando esta situação como complicadora para 

o processo de ensino.  

Por último, a elaboração do Caso “Sol” contemplou a caracterização relativa 

ao desenvolvimento global do aluno nos aspectos sensoriais, psicomotores, cognitivos, 

socioafetivos, práticos e de saúde. Tal atividade foi realizada com o NAPNEE, no 

período de 06 a 23/11/2012
143

, e revelou o seguinte: nos aspectos sensoriais relativos à 

percepção visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa, observamos que, aparentemente, o 

aluno não apresentava comprometimento significativo nestas áreas. 

Com relação aos aspectos psicomotores, observamos que o aluno não 

apresentou dificuldades de coordenação motora ampla. Na coordenação gráfico-manual 

apresentou uma gráfica reconhecível (utilizando letras de forma). Verificamos eficiência 

na aplicação de conceitos espaciais (atrás, na frente, ao lado, em cima e embaixo). 

Porém, apresentou dificuldades com o uso dos conceitos de lateralidade em seu próprio 

corpo. Nos aspectos relativos à orientação espaço-temporal, demonstrou certas 

limitações em lidar com informações que envolvem operações psíquicas cuja 

complexidade demande um nível maior de utilização da memória (estratégias 

mnemônicas de trabalho) e da função de generalização. Neste sentido demonstrou 

                                                                 
143

 A aproximação com esta realidade se deu em 2012, para trabalharmos juntamente com a equipe do 

NAPNEE no COLUN/UFMA, e assim contribuir para o acesso do aluno ao contexto curricular da escola. 

e vem sendo alvo de atenção pedagógica desde então em função de dois aspectos principalmente: o 

primeiro, por apresentar como eixo central do problema a aprendizagem de aluno com deficiência 

intelectual, e o outro, pela importância que tal caso tem assumido no contexto escolar do referido sujeito, 

tendo em vista que seus professores e demais profissionais da instituição escolar revelam formas de 

interesses em torno dessa problemática. Depois, por ocasião de uma atividade proposta em disciplina de 

doutorado na UFRN/RN, sistematizamos o caso, com a equipe profissional da escola (pedagogas, 

terapeuta ocupacional, assistente social, docentes). O que desencadeou nosso interesse para investigação. 
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facilidade em se situar os dias da semana, ao contrário do que ocorreu com os meses do 

ano e com datas comemorativas referentes a cada mês, por exemplo.  

Nos aspectos cognitivos, relativos à capacidade de atenção e memória, 

“Sol” demonstrou necessitar de mediações que identifiquem seu nível de 

desenvolvimento proximal para que as intervenções feitas não se referenciassem, 

apenas, nos conceitos de memória e atenção, descontextualizados em relação ao sujeito, 

concreto, da aprendizagem. Isto, como se fosse possível “trabalhar a memória” de um 

indivíduo sem suas experiências. O aluno apresentou dificuldades na realização de 

atividades mais prolongadas. Sua atenção, logo dispersa, dificultando sua concentração 

na solução dos problemas a partir dos estímulos. Contribui na transmissão de recados 

simples. Revelou maior dificuldade para memorizar e processar rapidamente várias 

informações.  

Na questão específica da linguagem oral e escrita, o aluno demonstrou 

reconhecer o alfabeto, fazendo leitura por associação (B de bola, N de navio, A de 

avião), porém, confundia letras parecidas, tais como: T/P, Q/G, B/D e N/M. 

Demonstrava estar em processo inicial de desenvolvimento das habilidades de leitura e 

de escrita, assim como ter uma compreensão da função social da escrita, quando variou 

os caracteres para obter palavras diferentes. Em alguns momentos, conseguiu 

estabelecer relação sonora com algumas palavras, utilizando duas ou três letras para 

representar sons, escolhendo aquelas que lhes eram mais familiares para usar as suas 

hipóteses: AX (abacaxi), AC (maçã), EC (melancia).   

Quanto ao aspecto sócio afetivo, “Sol” demonstrou ser afetuoso nas relações 

interpessoais. Demonstrou se relacionar bem com seus pares e também com pessoas 

adultas na escola. “Sol” tem comportamento divertido, é agradável e brincalhão. 

Apresentou interesse por atividades esportivas (futebol), música e informática. 

Consegue utilizar dinheiro para a compra de lanches na hora do recreio, 

reconhecendo as cédulas e moedas.  

Vimos, até aqui, que a sistematização do Caso “Sol” se engendrou com um 

levantamento das características biopsicossociais de “Sol”, que foi construído a partir de 

laudos, informações da mãe, relatório de escolas anteriormente frequentadas, avaliações 

do NAPNEE. Sabemos, porém, que entre a aparente realidade e seu concreto está a 

dinâmica dialética da constituição humana, expressa por sua multideterminalidade. 

As contradições da realidade “Sol” nos convocaram ao exercício da práxis 

investigativa. Como num convite fomos ao encontro da realidade direcionando nossos 
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esforços a fim de pensar formas pedagógicas para a inclusão escolar deste aluno. Isto 

nos levou ao confronto das informações do caso, sistematizado, com a realidade, do 

AEE ao aluno no COLUN/UFMA. O que envolveu a sua escolarização, o AEE 

disponibilizado e a formação dos profissionais da escola no provimento do acesso ao 

aluno “Sol” ao currículo do COLUN/UFMA. Isto foi possível com os dados levantados 

por meio dos instrumentos de observação e de entrevistas, assim como dos dados 

coletados nos “Círculos Reflexivos”.  

As informações coletadas fundamentaram nossa pesquisa para a constatação 

de que sem a mediação intencional do outro social, humano, será muito difícil fazer com 

que a escola seja, efetivamente, o lugar onde todos são ensinados. Embora, nela muitos 

alunos aprendam, apesar do ensino. A partir disso passamos à elaboração de uma 

proposta de AEE à “Sol”, que é parte integrante deste capítulo.  

 

 

5.6.5 Lugares envolvidos no AEE - uma proposta mediada
144

  

 

No âmbito do AEE, segundo a PNEEPEI/2008, a SRM tem assumido um 

papel de destaque no contexto de escolarização de alunos com deficiência 

intelectual. Em relação às outras atividades desenvolvidas na escola, o trabalho 

deve apresentar características bem específicas. O que não deve significar um 

trabalho solitário, desarticulado da dinâmica da escola. Muito pelo contrário, 

concebida como um apoio à inclusão curricular, a SRM representa, apenas, uma das 

frentes de trabalho do AEE que deve ser disponibilizado, obrigatoriamente, pelas 

escolas.   

As outras frentes não são predeterminadas, elas vão se organizando e se 

concretizando numa relação direta com: a identificação dos obstáculos para o 

acesso do aluno ao currículo da escola. Esta identificação deve se desdobrar em 

duas perspectivas. Uma, avaliar os níveis de desenvolvimento do aluno com vistas à 

realização das mediações que impliquem em mudanças significativas na qualidade 

de seu pensamento. A outra, relacionada à primeira, deve organizar o contexto 

pedagógico (planejar), regulando-o de forma que as mediações sejam realizadas 

articulada e colaborativamente com os lugares e ações pedagógicas da escola. 

                                                                 
144

 Os diários de observação foram construídos tendo como referência roteiros de observação. Um para 

SRM e outro para SR.  
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  Assim, entendemos que a avaliação no AEE a “Sol” deve se configurar 

como uma ferramenta pedagógica, processual e formativa, necessária nas análises 

relacionadas ao ensino e às aprendizagens de “Sol” no COLUN/UFMA.  

Embasada, principalmente, em critérios qualitativos, a avaliação no cerne do 

AEE deve recorrer às características da ação pedagógica mediada. Desta forma, a 

avaliação, para alcançar objetivos previstos neste apoio deve cumprir, prioritariamente, 

seu papel em função das aprendizagens do aluno, indicando assim as potencialidades, 

fragilidades, recursos metodológicos que fundamentarão as intervenções pedagógicas 

deste apoio à inclusão de “Sol” no COLUN/UFMA.   

A proposta de AEE a “Sol” contemplou dois tipos de avaliação. Assim, as 

práticas avaliativas devem levar em conta o desenvolvimento de “Sol” e, portanto, 

devem se respaldar no objetivo priorizado no plano de AEE e nas práticas curriculares 

do COLUN/UFMA, envolvendo, colaborativamente, direta ou indiretamente os 

profissionais da escola, no exercício de suas funções. 

É importante ressaltar que a avaliação para a identificação dos 

obstáculos para a inclusão escolar é ponto de partida para desencadear um AEE 

baseado em ações mediadas. Este tipo de avaliação no AEE deve manter um caráter 

cíclico, pois nutrirá as decisões a serem tomadas, colaborativamente, em função do 

aluno. Tal avaliação para o AEE se efetiva pelos seguintes procedimentos 

pedagógicos integrados e relacionados entre si: 

 identificação dos níveis de desenvolvimento do aluno - esta identificação é 

fundamental uma vez que traz implicações nas tomadas de decisões pedagógicas 

relacionadas ao objetivo da instituição no desenvolvimento do currículo escolar. 

Neste sentido, essas decisões devem expressar uma unidade de trabalho entre os 

profissionais envolvidos direta ou indiretamente com a escolarização do aluno e 

se objetivar no planejamento do AEE com desdobramentos: no planejamento da 

SRM, no planejamento das disciplinas das áreas de conhecimento, no Projeto 

Político Pedagógico da escola; 

 organização do meio escolar - esta é uma dinâmica que deve envolver os níveis 

de desenvolvimento do aluno tendo em vista o(s) objetivo(s) priorizados para a 

realização das mediações a serem desenvolvidas na SRM e, também, na sala de 

aula regular. Nas duas salas, conforme as funções de cada uma, esses objetivos 

devem levar em conta a complexidade do conhecimento, a mediação pedagógica 

necessária, bem como a temporalidade para a aprendizagem e desenvolvimento 
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do aluno no contexto de escolarização. As escolhas das metodologias, dos 

recursos pedagógicos, em hipótese alguma podem ser estanques. Essas escolhas, 

também são feitas em função das características para o desenvolvimento do 

aluno. Trazendo, portanto, implicações nas respostas aos estímulos do contexto 

escolar por meio do AEE; 

 mediação - no AEE diz respeito a um comportamento pedagógico em função das 

possibilidades de aprendizagens em situação de amadurecimento (ZDP) num 

aluno, quer na sala de aula regular, quer na SRM. Está em constante processo de 

reorganização e a consideramos como recurso inesgotável que irá balizar o 

desenvolvimento psíquico superior de um aluno. Diante de uma realidade ou 

fenômeno escolar, a mediação deve se materializar de forma transversal nos 

lugares, físicos (documentos, organização do calendário escolar e das salas de 

aula etc) ou não físicos, da Escola (práxis dos profissionais). A mediação por 

nós é concebida uma estratégia metodológica no AEE para o aluno com 

deficiência intelectual. Portanto, passamos, a seguir para a configuração do AEE 

à “Sol” no COLUN/UFMA. 

 

 

5.6.5.1 Na SRM: “Sol” e a professora “Estrela” 

 

Em 2014, Sol estava participando do 7º ano e continuava frequentando a 

SRM, duas vezes por semana.  

No caso do aluno “Sol”, a SRM deveria exercer sua função de contribuir 

pedagogicamente para o desenvolvimento das FPS deste aluno numa relação 

dialógica e dialética com a sala de aula regular, por meio de suas áreas de 

conhecimentos curriculares com seus objetivos. Contudo, a realidade observada nos 

revelou um trabalho estanque, cuja dinâmica expressa uma cultura hegemônica de 

exclusão do aluno dos saberes e práticas escolares.  

O atendimento na SRM ao aluno “Sol” é constituído, 

predominantemente, por atividades isoladas, com insuficiência de êxito nas 

mesmas. 

Muito embora se tenha percebido uma preocupação da professora com o 

envolvimento do aluno nas atividades pedagógicas propostas, constatamos que tais 

atividades não apresentavam, em muitos aspectos, características essenciais para 
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modificar a qualidade do funcionamento psíquico superior de “Sol”. Constatamos 

que isso decorria, principalmente, porque diferentemente do que se apresenta neste 

estudo, como proposta mediada de AEE para o aluno com deficiência intelectual, o 

trabalho realizado na SRM com “Sol” se distanciava dos níveis de desenvolvimento 

do aluno.  

Da realidade observada destacamos que, sem a identificação desses 

níveis de desenvolvimento, considerando a relação direta entre eles e as 

características que a mediação pedagógica do conhecimento deve assumir no espaço 

de desenvolvimento proximal de ‘SOL”, a SRM muito pouco tem contribuído para 

mudanças qualitativas no funcionamento do psiquismo superior do aluno em 

questão. Além disso o enfrentamento, quase solitário, que a SRM trava com a 

escola, como um todo, acarreta mais ainda nas fragilidades AEE ao aluno.  

Portanto, a proposta que apresentamos neste estudo considera a 

importância da mediação como recurso a ser utilizado, colaborativamente, no AEE 

segundo uma perspectiva ampliada, cuja ação se expressa pela unidade na eleição 

dos objetivos a serem priorizados para que se efetive a inclusão curricular de “Sol”.  

A proposta expressa neste trabalho foi desenvolvida, no “Círculo 

Reflexivo”, com seus sujeitos participantes. A perspectiva teórico -metodológica de 

sua elaboração foi a abordagem histórico cultural, com ênfase no aprofundamento 

do conceito de mediação no AEE ao aluno “Sol”, conforme previsto nos objetivos 

desta pesquisa, do tipo colaborativa.  

Ligada ao NAPNEE, a SRM no COLUN/UFMA, com respeito ao 

atendimento a “Sol”, se configurou como lugar para coleta de dados para nossa 

pesquisa.  

Foram vários os momentos de observação, entre os quais destacaremos 

alguns. Isto porque o que se quer colocar em evidência não são as atividades em si , 

ou sua variedade, mas no cerne destas, o lugar de legitimação da práxis de 

mediação no âmbito do AEE se conformando como recurso de inclusão escolar. 

Desta forma chamamos a atenção para o fato de que na mediação estão envolvidos 

conceitos fundamentais para a apreensão da realidade cognoscente do aluno com 

deficiência intelectual. Portanto, advogamos que a práxis mediada como um recurso 

metodológico para o AEE requer dos profissionais envolvidos, neste processo, uma 

intencionalidade de ação possível com a apropriação de conceitos da abordagem 

histórico cultural, correlatos ao conceito de mediação vigotskyana. Assim, nosso 
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posicionamento privilegiou nessas atividades apreender, de sua qualidade, aspectos 

reveladores das necessidades - formativas - a serem atendidas no contexto de ensino 

ao aluno “Sol”. A partir disto evidenciar a importância ou não da mediação como 

conceito fundamental para o AEE, no espaço da SRM e da escola, com vistas ao 

sentido deste apoio, que melhor responda à inclusão curricular de “Sol” no 

COLUN/UFMA. 

 Detalharemos, por exemplo, aspectos do Diário de Observação, na 

SRM, do dia 21/08/2014.  

As atividades de observação tiveram início às 14h e 20min e término às 

16h e 30min, tendo como participantes: “Sol”, a professora “Estrela” e a 

pesquisadora. Envolveu atividade de leitura e escrita de palavras, sendo utilizados 

como recursos alguns rótulos de produtos industrializados.  

Quando chegamos, em uma ocasião, à SRM a professora “Estrela” e 

“Sol” já estavam trabalhando. “Sol” realizava uma atividade de identificação de 

nomes, utilizando alguns rótulos. Posicionamo-nos com movimentos sutis, em um 

lugar estratégico da sala - em uma cadeira próxima ao computador. Naquele 

momento, sem querer evidenciar nossa presença, retomamos
145

 as observações com 

“Sol” em situação de AEE nesta sala. Durante a intervenção da professora, íamos 

percebendo que a mesma se limitava mais ao que deveria ser a resposta ao estímulo 

do que ao processo pedagógico propriamente dito.  

Durante a observação, nossa referência teórico-metodológica foi a 

abordagem histórico cultural. Como nosso objetivo era demonstrar que a qualidade 

das intervenções faz muita diferença no que tange à qualidade das respostas, nosso 

parâmetro foi ir comparando as intervenções feitas com a perspectiva mediada da 

mesma atividade. Não sem antes ir identificando os níveis de desenvolvimento de 

“Sol” e observar se o recurso do estímulo estava sendo interessante ou mesmo 

sendo utilizado em conformidade com a proposta mediada, que é intervir junto ao 

aluno em um espaço de desenvolvimento em processo de amadurecimento nele.   

Diante da situação, fazíamos algumas perguntas, a nós mesmas, com o 

sentido de ir validando nossa tese em desenvolvimento. Uma dessas perguntas era: 

será que aquela forma de abordar cognitivamente o aluno poderia conferir melhores 

resultados do que a abordagem mediada?  
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 Digo retomamos, pois vimos acompanhando este aluno desde o ano de 2012
145

. Este foi o ano de 

ingresso de “Sol” no COLUN/UFMA. Era egresso de outras escolas anteriores a esta.  
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Naquele dia a atividade realizada, mesmo não sendo caracterizada pelas 

concepções inatistas ou comportamentalistas, demonstrava fragilidades com 

respeito a conhecimentos acerca dos processos psicológicos da aprendizagem 

segundo uma perspectiva não reducionista do ser humano. Assim, vimos que a base 

da atividade era empírica ao extremo com características frágeis de 

intencionalidade, pois não é possível afirmar a ausência total de intencionalidade 

numa atividade. Isto porque o comportamento pedagógico sempre revelará as 

concepções subjacentes ao mesmo.  

Alguns aspectos da observação da atividade com rótulos merecem 

destaque se quisermos desenvolver, com “Sol”, um processo regido segundo as 

bases conceituais da mediação vigotskyana. Passaremos a descrevê-los: 

 aos 13 anos
146

, quando em situação de leitura ou de escrita, “Sol” geralmente 

identificava a primeira letra de uma palavra e, algumas vezes, identificava sílabas;  

 observamos que a hipercinesia de “Sol” agravava a sua dificuldade na 

retenção do que lhe era solicitado. Daí a informação se esvaía antes que o aluno 

pudesse proceder com as análises e sínteses que integram as operações realizadas 

para o pensamento, por exemplo, no caso do ditado, ao ter que associar o som do 

fonema ao seu signo - análise e síntese;  

 considerando a memória de trabalho como uma das portas de entrada para 

nossas aprendizagens, acreditamos ser consensual o posicionamento de que as 

condições pedagógicas na escola com “Sol” deviam levar em conta esta situação. 

Ela remetia a duas importantes variáveis do AEE que são a frequência e a qualidade 

desse apoio na escola;  

 o aluno dava pistas de que estímulos pedagógicos frequentes e com a 

qualidade que opere em sua zona de desenvolvimento proximal permitirão  o seu 

desenvolvimento em nível de qualidade e de complexidade.  

A SRM funcionava no mesmo espaço do NAPNEE, apenas com uma 

divisória que não atingia o teto e, por conta disto, não isolava, praticamente, os sons 

produzidos nesses espaços. Era climatizada, iluminada e espaçosa.  

Ainda nesse reencontro com “Sol” na SRM, fomos nos reaproximando dele a 

fim de gerar, ali, um espaço de trabalho colaborativo. Foi aí que percebemos que 

poderíamos organizar um processo de mediação pedagógica com “Sol” a partir do 
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 Em 2014. 
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tema “Futebol”. Sol estava com uma camisa do Sampaio Correa, time 

maranhense
147

.  

Testamos uma hipótese: 

 

- Sol, você é Boliviano? (PESQUISADORA). 

 

- Sou, tia! (SOL). 

 

- Eu também! (PESQUISADORA). 

 

Entendemos que aí estava um estímulo para “Sol” que parecia ser de seu 

interesse. A professora ia compartilhando conosco nesses momentos em que nos 

tornávamos mais presentes no processo.  

Iniciamos um diálogo sobre o nosso time. Agora, tínhamos algo em 

comum. Da conversa, foi produzido um texto construído por “Sol”. Fizemos o papel 

de escriba. O texto criado por “Sol” era sobre um jogo entre o Sampaio e o Moto, 

que ele assistiu no “Estádio Castelão”, tendo identificado os níveis de 

desenvolvimento do aluno e um assunto interessante para as mediações. O texto 

construído apresentamos a seguir, com a sequência metodológica sugerida.  
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 Também chamado de “Bolívia querida” e de “Tubarão” pelos torcedores. 
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Figura 07 - Produção textual de “Sol”  

 

  

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Esta produção textual de “Sol” foi utilizada em outros  encontros 

consecutivos no AEE a “Sol” na SRM. A sequência pedagógica priorizava 

atividades mediadas para desenvolver funções superiores de memória, atenção, 

análise, síntese, comparação, identificação e generalização dentre outras que se 

organizam no desenvolvimento de habilidades linguísticas, como a leitura e a 

escrita sistematizada.  Eis o percurso dessa atividade, após o momento de achado de 

um tema de interesse para o aluno: 

a) Exploramos o vocabulário já consolidado do aluno e, também, o 

ampliamos. Numa conversa, falando sobre o jogo entre o Sampaio e o Moto fomos 

perguntando coisas do tipo: “Você foi ao jogo com quem? Você sabe por que as 

torcidas entre o Sampaio e o Moto estavam brigando? ”.  

Estas perguntas partiram do contexto do diálogo com “Sol”, mas nossas 

mediações foram além dessas questões. Por exemplo, houve momentos em que, sem 

saber, “Sol” foi nosso mediador. Nós não entendíamos o que acontecia no jogo para 

dar direito ao “arremesso lateral” e “Sol” nos ensinou . 

b)  Algumas palavras, dentre essas, ampliaram universo vocabular do aluno 

durante o diálogo: cartão vermelho, estádio, torcida, cartão amarelo, pênalti, banco 

de reserva, goleiro, escanteio, trave, rede, meio de campo juiz, jogador, 

bandeirinha, bandeira, refletor, bola, arremesso lateral, Edgar, Alessandro, Rodrigo 
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Ramos, apito, técnico, Flávio Araújo. Essas palavras foram registradas para num 

momento, associar seu significado a partir de situações ou posições no cartaz 

construído para esse fim.  

c) Uma partida de futebol de botão entre “Sol” e uma colega do atendimento na 

SRM. 

d) Leitura do texto com mediações para que o aluno fizesse associações: entre a 

palavra falada, seus fonemas, palavra escrita, letras e sua posição no cartaz, ritmo, 

entonação de voz, emoções, acompanhando os ritmos, dentre outros: 

 

 

Figura 08 - Partida de futebol de botão  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

 

5.6.5.2  Na sala regular: “Sol” e algumas experiências como aluno  

          

Na sala de aula regular da Disciplina Fundamentos para a Pesquisa, a Prof.ª 

Terra
148

, em uma de suas aulas, deu início ao processo com a correção de uma atividade 

proposta para casa, cujo conteúdo dizia respeito ao “Mercantilismo e a Montagem do 

Sistema Colonial no Brasil”. Os alunos se posicionaram com seus exercícios em cima 
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 Nome fictício. 



232 

das carteiras e a professora, de forma predominantemente expositiva, realizava a 

correção dos mesmos. Em alguns momentos, de forma autônoma, certos alunos 

comentavam a respeito das questões do exercício.  

Contudo, essa situação não foi explorada pela professora, como expressão 

de um comportamento docente que utiliza a mediação como recurso intencional no 

aprofundamento de conhecimentos pelos alunos. Posteriormente, com o 

desenvolvimento da pesquisa, tal comportamento pedagógico ia revelando a 

necessidade de aprofundamentos relacionados ao conceito de mediação para a 

implementação de um AEE, efetivamente, em função do acesso de “Sol” ao currículo 

da escola, como se pretendeu demonstrar.  

Na continuidade do horário da aludida aula, observamos que “Sol” estava 

com sua atividade em mãos, porém, não havia respondido nenhuma questão e ainda 

demonstrava estar alheio ao que se passava na aula. Enquanto isso, a Prof.ª Terra dava 

continuidade ao momento escolar com a correção do exercício. Houve um momento 

(estanque), no qual percebemos que a mesma mudara de estratégia quando solicitou aos 

alunos que respondessem às questões e, em seguida, realizava alguns comentários para 

aprofundamento do conteúdo a ser trabalhado pela questão. E, neste processo de ensino, 

presenciamos algumas situações: 

 

– Hein, Débora? Hoje, como está a balança comercial no Brasil? (TERRA). 

 

  

Até o momento “Sol” se mantinha disperso. Ora ia jogar papel no lixo, ora 

ficava olhando para o lado de fora da janela de vidro, onde alguns trabalhadores 

passavam vez ou outra.  

Quando percebeu a dispersão de “Sol” a Prof.ª Terra lança uma pergunta ao 

mesmo: 

 

- “Sol”, o Brasil participou do Sistema Colonial Mercantilista? ...o Brasil 

daquela época (época em que os portugueses vieram) é igual ao Brasil de 

hoje?  (TERRA). 

               

Verificamos na referida situação pedagógica, um lampejo de mediação, mas 

com possibilidades de intencionalidade obscurecidas pela necessidade de 

conhecimentos mais aprofundados sobre este conceito na relação com suas experiências 

de ensino e com o conteúdo trabalhado.  



233 

A Profa. Terra, sem sombra de dúvidas, dava passos ainda inseguros na 

consecução de um AEE sob a perspectiva da mediação, visto que a maior parte dos 

alunos se mantinha alheio às questões propostas na atividade. Quando muito, davam 

respostas evasivas às questões lançadas.  Este nosso entendimento sofre, ainda, a 

influência de experiências vivenciadas com esta professora e com outros profissionais, 

em diferentes momentos que integraram a proposta metodológica da pesquisa, tais 

como: o da observação na SRM e na sala de aula regular, o do “Círculo Reflexivo” e do 

Encontro realizado com os profissionais do COLUN/UFMA, na “Semana Pedagógica 

de 2015”. 

Dentre tantos aspectos possíveis de análise no discurso da Profa. Terra 

podemos pontuar alguns: o momento em que a mesma se esforça para imprimir em sua 

prática uma postura de incluir ao aluno “Sol”, porém, com a carência de 

intencionalidade que a mediação resguarda conceitualmente.  

Contudo, essa mesma postura nos pareceu uma condição favorável ao 

caráter colaborativo de nossa pesquisa, observando a mediação, enquanto conceito para 

aprofundamento entre os profissionais participantes, a ser utilizada como estratégia 

fundamental no AEE a este aluno com deficiência intelectual. Aliás, o embasamento 

teórico do conceito de mediação vigotskyano tem nos permitido deliberar a respeito de 

alternativas para que este atendimento especializado atinja dimensões mais abrangentes 

no processo formativo inerente à pesquisa, e que dê conta de complexidades envolvidas: 

a de humanização do indivíduo por meio do trabalho pedagógico respeitando seus 

níveis de desenvolvimento.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos até aqui, com nossas experiências ampliadas pelas ferramentas 

que o ser humano vai criando para transformar a realidade, que é sempre, histórica. Para 

nós, este estudo significou isto. Sintonizados com Heráclito de Éfeso (550-480 a.C.), 

filósofo pré socrático, afirmamos que ao entrarmos nesse “rio da realidade” o levamos 

para dentro de nós e deixamos, nele, parte de nós. “Assim, nem nós, nem o rio, ainda 

somos os mesmos” (KONDER, 2008, p.07). 

Esta pesquisa colaborativa se inseriu no campo de estudos qualitativos. 

Utilizou a abordagem histórico cultural na consecução de suas análises e ao mesmo 

tempo, por seu viés formativo, construiu com os sujeitos da pesquisa uma proposta de 

AEE a um aluno com deficiência intelectual.  

Realizado no COLUN/UFMA, o estudo se concretizou com uma busca no 

sentido de compreender a pertinência da mediação enquanto práxis, transversal, no 

AEE, de forma a significar, para um aluno com deficiência intelectual, oportunidade de 

humanização pela via do conhecimento sistematizado. Por isso, no percurso 

investigativo, nos indagávamos sempre sobre “quais seriam as características, 

fundamentais, deste apoio, à inclusão, numa perspectiva mediada, segundo a abordagem 

histórico cultural? ” 

A revisão bibliográfica sobre a realidade do AEE, como apoio à inclusão 

escolar aos alunos alvo da Educação Especial, segundo a PNEEPEI/2008, se apoiou em 

diversas pesquisas que apresentam foco de interesse em torno deste atendimento 

pedagógico. (ARARUNA (2013); BONDEZAN, 2012; BRIDI, 2011; CAIADO, 2003; 

CARNEIRO, 2014; CARVALHO; MELO 2015; FRAULOB; BUYTENDORP, 2011; 

FERREIRA, 2011; FOGLI, 2010; GOMES, 2010; GUSMÃO, 2010; LIMA; 

DORZIAT, 2013; MACHADO, 2013; MARTINS, 2008; MELO, 2011; MENDONÇA; 

MILLER, 2010; PADILHA, 2007; PEREZ, 2008; ANJOS, 2014; ANDRADE; 

MASCARENHAS, 2014; MIRANDA, 2014).  

Da aproximação com estes autores, nos interessamos, principalmente, pelos 

aspectos teóricos e metodológicos, que remetem à situação do AEE em vários 

municípios e regiões brasileiras, com destaque para a pesquisa realizada pelo ONEESP. 

Esta, mais voltada para uma das frentes de trabalho do AEE em SRM, apresentou 

resultados reveladores de formas de exclusão que reforçam a importância de pesquisas 
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que contribuam com os profissionais na compreensão da realidade deste apoio à 

inclusão nas escolas, para nelas intervir colaborativa e intencionalmente. 

Com respeito, ao aprofundamento do conceito de mediação, vimos que seu 

aprofundamento no “Círculo Reflexivo”, poderia ampliar a visão limitada, do AEE 

destinado ao aluno com deficiência intelectual. Por isso buscamos a definição de 

mediação, no plano conceitual, principalmente, a partir dos escritos de Vigostsky (1997; 

1998; 2000; 2004a; 2004b) e colaboradores, como Luria (1987; 1990; 1992) e Leontiev 

(2003; 2004), com respeito ao desenvolvimento humano segundo bases históricas e 

culturais. 

Diante dessa realidade escolar de “Sol”, este estudo defende um apoio à 

inclusão, que gere as condições, necessárias para o enfrentamento das contradições 

escolares que acentuam a exclusão escolar deste aluno, com deficiência intelectual, no 

contexto do ensino regular. Segundo este entendimento nossa indagação sobre como a 

mediação de Vygotski poderia desencadear processo de AEE, ao aluno “Sol”, no 

COLUN/UFMA, de forma que significasse, para ele, oportunidade de humanização pela 

via do conhecimento sistematizado, ganhou força em nossa investigação em torno desta 

situação. 

 Alguns dados levantados, por meio da observação, da entrevista e de 

procedimentos como a escuta, foram utilizados para se trabalhar, colaborativamente, 

nos Círculos Reflexivos.  Desta forma, neste estudo, a mediação, histórico cultural, se 

constituiu como categoria de análise em relação ao AEE necessário na inclusão 

escolar “Sol”, e também como práxis neste espaço formativo.  

A abrangência metodológica do estudo implicou em desdobramentos no 

AEE a “Sol”. Este apoio, ao se objetivar na escola era, geralmente, considerado, pelos 

profissionais, como um trabalho, tão específico, que reforçava o distanciamento destes 

no processo de escolarização do aluno com deficiência intelectual. Ao se queixarem dos 

sucessivos fracassos de “Sol”, davam pistas da necessidade de encadeamento do AEE, 

como um trabalho a ser realizado, colaborativamente, por meio da práxis mediada. Tal 

situação enfrentada por “Sol”, segundo nosso entendimento, vinha contribuindo com 

seu insuficiente aproveitamento, no COLUN/UFMA.  

Utilizamos nos Círculos Reflexivos, portanto, os dados coletados da 

entrevista com a professora da SRM, dos contextos de observação tanto da sala de aula 

regular quanto da SRM e o “Caso Sol” como meios desencadeadores para os 

aprofundamentos do conceito de mediação no espaço formativo  e para a demonstração 
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de que tal conceito, em função do AEE, apresenta, potencialmente, as características 

cuja transversalidade nas ações da escola podem responder, qualitativamente, ao aluno 

com deficiência intelectual, que, desde 2012, vem recebendo apoio especializado em 

uma SRM.  

Neste estudo, o “Círculo Reflexivo”, além de ter se definido como espaço 

proveitoso para levantamento de dados para nossa pesquisa, se constituiu em um meio 

de formação, com vistas a uma proposta de AEE. Nele, utilizamos o denominado caso 

“Sol”, elaborado, de forma resumida e sem a pretensão de exaustão, para construir uma 

proposta de inclusão, concebendo a mediação com estratégia metodológica fundamental 

no AEE ao aluno “Sol” no COLUN/UFMA. 

Com respeito, ainda, ao plano metodológico de práxis da mediação no 

“Círculo Reflexivo”, o movimento formativo empreendido visou a aproximação de seus 

participantes, com o conhecimento, em processo de aprofundamento, o que implicou na 

identificação das formas e características de pensamento, do aluno “Sol”. Aos 

integrantes deste espaço formativo, quisemos demonstrar, desta forma, a intrínseca 

relação entre nossos processos mentais superiores e a influência sócio histórica sobre os 

mesmos, tendo em vista a transição de formas de pensamentos inferiores para 

pensamentos de reflexão.  

Quando utilizamos o “Caso Sol” como desencadeador do processo de 

aprofundamento do conceito de mediação, por meio dos estudos e reflexões realizados 

no “Círculo Reflexivo”, nosso objetivo foi o de favorecer, pelo viés formativo, o 

exercício teórico-prático na identificação da Zona de Desenvolvimento proximal do 

referido aluno, por meio de seu comportamento cognitivo, nas aulas regulares e na sala 

de recursos, bem como em outras situações envolvidas na escolarização do mesmo. 

Desta forma, no referido Círculo, fomos traçando o caminho para a inclusão, na medida 

em que fomos planejando um AEE, considerando as características omnilaterais de 

“Sol”.  

Ao buscarmos regular o caminho, de nossa investigação, procuramos 

apreender, dos espaços da realidade investigada - o AEE -, as unidades de mediação 

necessárias, na organização deste apoio à inclusão segundo bases conceituais não 

reducionistas. Com isto, na medida em que fomos identificando as contradições deste 

atendimento, inferíamos, de que as práticas colaborativamente mediadas no AEE são 

uma condição necessária na construção de uma inclusão escolar humanizadora, para o 

aluno com deficiência intelectual, estudante do 7º ano, na instituição campo de estudo. 
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Desta forma, ao partirmos da proposta da PNEEPEI/2008, vimos que o AEE 

pode se efetivar como um apoio à inclusão escolar de “Sol”, desde que não entendamos 

que, na consecução deste atendimento, a realidade para sua objetivação seja como 

“luva” do tamanho da mão que irá utilizá-la. Há que se considerar tanto as contradições 

inerentes à concepção da própria política, como também as que advêm das relações 

escolares.  

Esta constatação se apoiou, inicialmente, na situação escolar de “Sol” que 

desde o final do ano de 2012 - quando estudava no 5º ano - até o final de 2015, período 

de conclusão deste trabalho - vinha experimentando sucessivas exclusões em sua escola. 

Portanto, é conveniente aqui destacar que a inclusão, ou a busca pela mesma, pode não 

ser um comportamento racional, a se generalizar no coletivo social, mas, se confere 

enquanto necessidade básica para existência, fundamental no processo de humanização 

de cada indivíduo na produção de sua história com o outro social.  

Situamos desta forma, o COLUN/UFMA como um “outro” social, 

institucionalizado, com o papel fundamental de socialização do conhecimento escolar. 

Este, segundo uma perspectiva inclusiva, deve privilegiar a necessidade de conhecer, 

imposta a cada um, como a condição, original e histórica, desta nossa humanização. 

No decorrer do estudo, observamos que, em detrimento da unidade 

colaborativa na consecução do AEE, no COLUN/UFMA, concretamente, o que se 

constatou foi uma unidade, em maior proporção, nas posturas dos profissionais, de 

desresponsabilização pela aprendizagem de “Sol”. Verificamos, portanto, desde 

concepções inatistas, mecanicistas, exacerbadamente empíricas até práticas 

homogeneizadoras de ensino e de aprendizagem. Tal contexto serviu como reforço na 

confirmação de nosso entendimento quanto à necessidade de aprofundamento do 

conceito de mediação para o AEE ao referido aluno na escola investigada.  

Neste processo, foi ponto de destaque a fundamental articulação de 

conhecimentos da abordagem histórico cultural, enfaticamente os relacionados ao 

conceito de mediação, ao AEE, no COLUN/UFMA. Isto implicou, inclusive, na 

elaboração do Plano de AEE a “Sol”, previsto neste estudo segundo uma perspectiva de 

construção, em nível de práxis.  

Entendemos que esta pesquisa, por meio de seu desenho metodológico para 

o alcance dos objetivos estabelecidos, contribui na produção de conhecimentos 

científicos para a formação de professores e outros profissionais da educação 

envolvidos na realidade do AEE a alunos com deficiência intelectual. Isto porque, 
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quando optamos por uma pesquisa do tipo colaborativa, tínhamos a clareza de que, pela 

práxis dos envolvidos, o modus operandi do referido atendimento pedagógico seria 

confrontado, considerando suas contradições, no âmbito das orientações legais e no 

âmbito de sua materialização no COLUN/UFMA.  

Desta constatação, procuramos demonstrar, a partir do “Caso Sol”, a visão 

de unidade, entendida como fundamental no que tange à responsabilidade de todos, que 

direta ou indiretamente estão envolvidos na escolarização do aluno com deficiência 

intelectual.  

Achamos pertinente, ainda, enfocar que as posturas pedagógicas observadas 

assumiram em nível de qualidade, em relação ao trabalho de inclusão sob a perspectiva 

histórico cultural, uma forma tímida no espaço investigado. Mesmo assim, também foi 

possível constatar, em alguns momentos - como em reuniões do Conselho de Classe, no 

Círculo Reflexivo, no processo seletivo para professor de AEE, dentre outros - que a 

realidade do AEE a “Sol” no COLUN/UFMA, se encontra em processo de ascensão 

com os contributos da pesquisa, e ainda, contando com sua transformação em projeto de 

extensão.  

Conforme Lefebvre (1979), o pensamento avança da unidade que se 

organiza a partir do que separou no âmbito do real, constituído das diferenças e dos 

múltiplos aspectos dessa realidade. Esta ideia do autor nos conduz a pensar que somos 

incapazes de apreender, essa realidade, simultaneamente, envolvendo essas diferenças e 

seus múltiplos aspectos num primeiro momento. Não são simples correlativos, dos quais 

o real seria a “síntese”. Na verdade, afirma que se excluem mutuamente, embora se 

impliquem. São contraditórios, ligados, inseparáveis, e não obstante, incompatíveis.  

Neste sentido, quando utilizamos a mediação, como estratégia metodológica 

no AEE, a serviço da práxis, no COLUN/UFMA, para o acesso do aluno “Sol”, ao 

contexto escolar, verificamos que esse posicionamento pensado, tanto para o percurso 

metodológico da pesquisa quanto para a formação dos profissionais envolvidos no 

estudo, oportunizou o aprofundamento de outros conceitos articulados ao de mediação.  

Entre esses podemos citar, por exemplo, o de nível de desenvolvimento proximal, que 

iria contemplar outra indagação posta nesta pesquisa: “Como se dá, a identificação dos 

níveis de desenvolvimento de “Sol” pelos envolvidos em seu AEE?”. 

Tal identificação foi se dando, mediatamente, tendo como base a relação de 

“Sol” com o outro social na produção de conhecimento na escola. Assim, de forma 

colaborativa com os profissionais envolvidos na investigação, fomos exercitando a 
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práxis da mediação, em função do AEE, para o referido aluno. Com isto íamos 

demonstrando, que, neste apoio à inclusão, sem as “ferramentas” conceituais da 

mediação, consagrávamos a maior parte de nosso trabalho profissional, ao “acaso”, à 

empiria. Em outras palavras, estávamos assumindo que uma pedagogia para o acesso do 

aluno, com deficiência intelectual, ao currículo da escola, não pode desconsiderar a 

multideterminalidade humana. Sendo assim, era preciso que o processo, de 

escolarização fosse investido de uma postura intencional unívoca. E, para nós, esta 

postura deveria estar implicada em todas as ações da instituição de ensino na forma de 

AEE. 

Na mediação como práxis identificamos o nível proximal de “Sol”, 

constatando a importância deste recurso no desenvolvimento das Funções Psíquicas 

Superiores - FPS deste aluno na relação com suas atividades escolares. Portanto, para 

fins de um AEE sob esta perspectiva definimos, junto com os profissionais do “Círculo 

Reflexivo”, que a aquisição da leitura e da escrita, deve ser uma prioridade no Plano de 

AEE a “Sol”.  

Este deve ser levado a cabo, intencionalmente, sendo assimilado pela escola, 

permitindo, assim, o desalojamento, crescente e progressivo, da homogeneização do 

ensino e suas faces mecanicistas em oposição ao que entendemos ser um dos principais 

sentidos da escola: a humanização do sujeito. E que outras faces sejam reveladas por 

meio da mediação histórico cultural, como práxis de AEE, no COLUN/UFMA. 

Para nós, os momentos de AEE, sob a égide da Mediação Vigotskyana, nos 

revelou outra forma de incluir. Neste sentido, priorizando os alunos pelas características 

de desenvolvimento proximal que apresentam na relação com o conhecimento. Nesta 

perspectiva teórica, o sujeito da aprendizagem tem a preferência dos esforços na escola, 

que por excelência, historicamente, vem assumindo o lugar de ensino e, por isso, de 

aprendizagem.  

Por isso, os aprofundamentos, sobre a mediação na perspectiva histórico 

cultural, permitiram desdobramentos profícuos de uso como recurso pedagógico, 

metodológico na identificação, aprendizagem e no desenvolvimento do aluno com 

deficiência intelectual, tendo como princípio básico suas próprias estratégias de 

pensamento. Foi neste formato que se creditaram as possibilidades do conceito de 

mediação na ampliação dos índices de satisfação, no AEE.  

Esta pesquisa sobre mediação pedagógica como recurso para a inclusão 

curricular de aluno com deficiência intelectual, sem sombra de dúvidas, viabilizou 



240 

reflexões quanto aos conhecimentos necessários para a realização de planejamento para 

o AEE com vistas à inclusão escolar do referido aluno. Tais reflexões permitiram, por 

exemplo, desmistificar um entendimento sobre as flexibilizações curriculares como 

alternativas, de possível efetivação, sem prejuízo da qualidade do ensino. Muito pelo 

contrário, permitiram constatar que essas alterações nos componentes do currículo 

escolar, quando realizadas intencionalmente, se constituem em alternativas pedagógicas 

cuja relação direta com as características cognitivas do aluno, sob a perspectiva da 

mediação como práxis, ampliam a qualidade do AEE, em função do desenvolvimento 

do aluno com deficiência intelectual, no COLUN//UFMA.  

Portanto, sob a perspectiva histórico cultural de conhecimento, a mediação 

para o AEE ao aluno com deficiência intelectual tem ênfase voltada para o critério da 

qualidade
149

, no aprofundamento das bases conceituais na produção do conhecimento 

pelos envolvidos no AEE.   

É certo que alguns profissionais da escola demonstraram, em suas práticas 

pedagógicas, um percurso já adiantado na concepção da inclusão escolar de “Sol”. 

Contudo, quantitativamente, não representa, nem de longe, a hegemonia das práticas 

nessa escola. Por conta disso, verificamos que, o AEE tem se objetivado na realidade 

investigada, com significativas incompatibilidades entre concepções e formas de ensino 

na escola e as possibilidades proximais de desenvolvimento do aluno.   

Sendo assim, no “Círculo Reflexivo” os dados coletados na entrevista 

realizada com a professora da SRM, nos contextos de observação, tanto da sala de aula 

regular quanto da SRM, e o “Caso Sol”, sistematizado, foram colocados a serviço do 

AEE. Com a utilização de conceitos da mediação, esta foi se objetivando como um 

recurso metodológico que nos permitiu avançar com esta proposta de apoio à inclusão 

escolar.  

Com respeito à objetivação de um AEE para o caso de “Sol” no 

COLUN/UFMA, foi preciso justificar, metodologicamente, a importância de se 

construir uma unidade entre as práticas escolares. No que tange a este apoio escolar, ao 

aluno em referência, concretamente, buscamos esta unidade no aprofundamento do 

conceito de mediação no “Círculo Reflexivo”. 

Diante do que se evidenciou até aqui, o conceito de mediação sob a 

perspectiva de nossa pesquisa permitiu: a) ampliar condições para traçar caminhos 

pedagógicos, envolvendo colaborativamente, os profissionais atuantes na escola, com 
                                                                 
149

 Sem desconsiderar a unidade entre os aspectos quanti e quali na produção do conhecimento. 



241 

vistas ao desenvolvimento escolar de “Sol”; b) que a educação fosse entendida como 

um lugar de partilha e não de exclusão do outro, seja profissional ou aluno; c) perceber 

um aluno concreto, situado historicamente, sem homogeneizá-lo; d) identificar o 

currículo escolar como um lugar de permanente tensão, e não de passividade com 

práticas que aprisionam os sujeitos, nivelando-os; e) que a escola seja apreendida como 

lugar de múltiplas determinações porque tem, como alvo de sua práxis, o aluno, e não o 

conteúdo. Sendo assim, a mediação, nesse nível, por nós defendida, reúne as 

características conceituais para desenvolver, no aluno, sua humanidade, sua capacidade 

de pensar e de aprender, mediatamente. Eis o desafio do AEE a “Sol”, em processo no 

COLUN/UFMA. 

Portanto, na referida instituição escolar, para a ação de AEE mediada no 

contexto da construção dessa escola para a diversidade, se faz necessário trabalhar 

priorizando o humano, quer fora, quer no espaço de dentro da escola. Isto, segundo o 

entendimento de que a escola deve ser um lugar de encontros. Encontros de saberes, 

fazeres, reflexões, metodologias, estratégias de ensino, recursos, perspectivas 

avaliativas. Mas, aqui referimo-nos a encontros que reflitam o concreto social e 

histórico pensado. Acreditando ser esta, uma forma compatível, com as condições 

materiais onde nos constituímos indivíduos no tecido histórico, social e coletivamente 

construído.  

A título de aproximarmos da necessária pausa que nos ligará ou não a outras 

reflexões sobre o AEE, a alunos com deficiência intelectual, apresentamos nestas linhas 

finais, algumas ideias, cuja ênfase tem a função de denunciar uma “pedagogia 

excludente, brutalizante”, ainda hegemônica em muitas escolas: 

As atividades curriculares devem assumir seu lugar secundário num 

processo em que o pensamento reflexivo, do aluno, deve ser, em primeira instância, o 

objetivo do ensino. Neste sentido, sendo a escola um universo para o saber 

sistematizado, constatamos que é necessário, mas também, é possível lançar as bases 

para o ensino à diversidade. Contraditoriamente, é na escola que temos encontrado os 

excluídos pelo “rol” e pelas “provas”. Estes constitutivos da escola além de não 

contribuírem com a humanização do aluno com deficiência intelectual, ainda lhe 

extraem muitas possiblidades de inserção escolar pela via do conhecimento nela 

trabalhado.  

É para esta escola que o AEE previsto pela PNEEPEI/2008, em função da 

inclusão, está sendo demandado. Mesmo assim, o que se tem constatado em várias 
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pesquisas sobre a realidade do AEE, é que este apoio pode atingir um esgotamento, 

quanto ao seu objetivo, se estiver, excluído das relações escolares. Foi para essa 

realidade que direcionamos a mediação como práxis, que permitiu “ver e entender” um 

aluno com deficiência intelectual, situado historicamente. 

Com isto, a prática da mediação pode ser entendida como um instrumento, 

de conhecimento do potencial humano. Neste sentido pode se constituir como recurso 

para aprender a lidar pedagogicamente com o aluno com deficiência intelectual e assim, 

ensiná-los. Portanto, sob esta perspectiva dialética, será mais fácil entender que o 

currículo é feito para o aluno aprender e não o aluno para o currículo.  

Depois de um percurso de aprofundamento sobre o conceito de mediação 

em função do AEE, no COLUN/UFMA, achamos conveniente, ainda, evidenciar que a 

mediação pedagógica, enquanto postura ou estratégia metodológica tende a se distanciar 

das propostas metodológicas que privilegiam os saberes curriculares, muito mais sob a 

perspectiva da lógica custo/benefício, imposta na sociedade capitalista. Ou seja, a 

grosso modo, os alunos devem consumir as aulas e produzir boas notas. 

Entendemos que o AEE a “Sol” – que deve se materializar, inclusive, em 

sua sala de aula, sob uma perspectiva de educação inclusiva
150

 – apresenta a necessidade 

premente de conceder, não somente a “Sol”, mas também, aos seus colegas, o lugar, de 

fato, de diversidade no desenvolvimento dos conhecimentos escolares. Esta é a postura 

pedagógica, cuja expressão, inclusiva, se dá sob a certeza de que os alunos, com suas 

múltiplas formas de ser e de estar no mundo, são o primeiro recurso para que a 

mediação sob a perspectiva histórico cultural se materialize.  

Portanto, pensamos que a mediação, enquanto estratégia metodológica, pode 

até sofrer variações quanto ao alcance do (s) objetivo (s) propostos no AEE a “Sol”, mas 

nunca deve perder sua essência enquanto categoria metodológica que privilegia, sempre, 

o nível de desenvolvimento proximal deste aluno com deficiência intelectual em sua 

escola. Sem, isso, tal mediação não passará de uma, dentre tantas estratégias, 

homogeneizadoras, esvaziadas do caráter humano e humanizador que deve constituir a 

prática pedagógica no Ensino Fundamental, enfaticamente com aquele categorizado na 

condição de deficiente intelectual.  

 Enfatizamos ainda, que a intencionalidade é uma das características da 

práxis mediada no AEE, conforme a abordagem histórico cultural. Esta postura se 
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revela enquanto característica cada vez mais unívoca na organização de um apoio à 

inclusão que se libere das imposições e até mesmo dos limites legais.  

Embora sendo percebida, em realidades diversas, em documentos legais ou 

nas escolas públicas, como sinônimo de AEE, consideramos, que a SRM é insuficiente 

para garantir o desenvolvimento de sujeitos com deficiência intelectual. Estes têm 

experimentado a imposição de padrões homogêneos de operacionalização do currículo e 

seus componentes, segundo um entendimento também homogêneo de comportamento 

cognitivo. Contudo, ao se pensar a mediação como recurso para regulação do meio 

escolar, tais padrões, excludentes, não encontram espaço para se perpetuarem. Assim, 

vão se tornando frágeis as justificativas das “não aprendizagens” com base na 

deficiência intelectual do aluno.  

Em face dessa realidade, conjuntural, da escola pública brasileira, expressão 

das relações estruturais de nossa sociedade, o AEE, no COLUN/UFMA, pode se 

realizar como uma ferramenta, não somente pedagógica para o acesso de alunos com 

deficiência intelectual ao currículo da escola, mas também, como uma alternativa de 

formação política e profissional contínua, sob a perspectiva da mediação, segundo 

Vigotsky, no aprofundamento e produção de conhecimentos que altere essa realidade 

que nos faz lembrar, o tempo todo, que a escola, lugar do ensino, e, portanto, da 

aprendizagem, tem fechado as portas, sobretudo quando o alvo do seu trabalho é a 

diversidade.    

Finalmente, na tentativa de provocar outras possibilidades de pensar uma 

pedagogia para a inclusão de alunos com deficiência intelectual, é necessário indagar 

sempre: formação mediada, no AEE, para quê? Ao que se propõe: 

• para se indignar... 

• para tornar visível o que é invisível 

• para romper com os alicerces do preconceito 

• para alcançar todas as “cores”
151

, que são vistas, na maioria das vezes, por sua 

aparência; 

• para fazer sentir vivo - se sentir “Sol”; 

• Para renunciar e resistir a toda ética que retire do ser humano o papel principal 

nessa construção da humanidade, que é histórica e cultural! 
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 Cores aqui tem o sentido de realidade concreta. 
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Anexo 01 - Histórico do Colégio Universitário- estrutura organizacional, estrutura física 

e quadro pessoal 
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Anexo 02 - Histórico do NAPNEE/COLUN/UFMA 

 

 

HISTÓRICO DO NAPNEE/COLUN 

 

 

Paulatinamente, ao longo de 10 anos, o Colégio Universitário – COLUN vem 

vivenciando experiências com inclusão de alunos com deficiência na escola.  Essa 

trajetória teve início a partir do ano de 2004, quando passou a receber suporte do 

Programa TEC NEP  para a inclusão de “alunos com necessidades educacionais 

especiais” , através do desenvolvimento de ações e projetos específicos nesta área.  

O primeiro suporte institucional, oferecido ao COLUN neste período, deu-se através do 

curso “Procedimentos básicos para inserção, permanência e saída com sucesso de 

Pessoas com Necessidades Educacionais na Rede Federal de Educação Profissional 

Tecnológica”, promovido pelo Programa TEC NEP, que resultou no projeto de 

implantação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais (NAPNEE)  na escola. 

O NAPNEE foi implantado através da Ordem Interna n. 02, de 17 de março de 2005, 

com o objetivo primordial de sensibilizar a comunidade escolar (gestão, professores, 

técnicos, alunos e pais), elaborar e executar projetos para dar à escola a possibilidade de 

inclusão escolar. Cabe destacar que nesse período de implantação, não havia na escola 

uma proposta político-pedagógica que contemplasse os princípios da inclusão, nem 

mesmo recursos humanos e materiais suficientes para a estruturação desse trabalho. 

Desse modo, o NAPNEE foi constituído inicialmente por técnicos e professores de 

diversas áreas de atuação da escola, na sua maioria, ainda sem formação específica. 

       Somente a partir de 2005, após a implantação do NAPNEE, houve o ingresso dos 

primeiros alunos com deficiência visual nos Cursos Técnicos (dois com cegueira no 

Curso de Administração e um com baixa visão no Curso do Meio Ambiente), 

engendrando como isso novas ações no sentido de enfrentar o desafio de se adequar para 

atender às necessidades desses alunos. Dentre estas ações, destacam-se: a aquisição de 

tecnologias assistivas (impressora braille, máquinas braille, reglete, soroban, lupas 

eletrônicas, dentre outros), realização de seminários, encontros e cursos de formação 

continuada (Braille, Libras, Orientação e Mobilidade, dentre outros) voltados para a área 

da inclusão escolar. Cabe destacar que, ao longo dessa trajetória em contato direto com 

os alunos com deficiência na escola, alguns professores se tornaram especialistas (em 

Educação Especial; Educação Inclusiva; Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva 

; dentre outras) e pesquisadores, desenvolvendo pesquisas, estudos, estratégias, recursos 

e experiências exitosas nesta área.   

Em 2015, apesar dos estudos e cursos de formação já realizados por alguns profissionais 

nesta área, a equipe do NAPNEE ainda é considerada pequena e insuficiente para 

atender à crescente demanda de alunos com deficiência no COLUN. Hoje, a escola 

possui um quantitativo de 15 alunos com deficiência, sendo 07 no Ensino Fundamental 

(03 com deficiência intelectual, 03 com deficiência física e 01 com deficiência visual), 

05 no Ensino Médio (04 com deficiência visual e 01 com deficiência física) e 03 no 

Ensino Técnico Pós-Médio (02 com deficiência visual e 01 com deficiência física).OBS: 

verificar dentre estes, quais os alunos com deficiência do Ensino Técnico que já 

concluíram o curso no semestre passado e uma aluna que se matriculou, mais ainda não 

iniciaram a aulas, ou seja, ainda não está frequentando o curso.  
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A equipe atual do NAPNEE é composta por apenas dois técnicos (um transcritor Braille 

e uma intérprete de LIBRAS ) e por alguns professores da escola (especializados na área 

da Educação Especial/Educação Inclusiva e outras áreas afins) que atuam no 

desenvolvimento de projetos pedagógicos inclusivos e no Atendimento Educacional 

Especializado - AEE , tais como: ampliação de textos, transcrição e revisão braille, 

aprendizagem do sistema Braille, orientação e mobilidade, adaptação de recursos 

didáticos, dentre outros.  

Os alunos que necessitam do AEE estão sendo atendidos na sala do NAPNEE, no 

horário oposto à escolarização, como recomenda a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).  A escola já aprovou 

este ano um Ato Normativo para a Sala de Recurso Multifuncional – SRM , bem como, 

deliberou a contratação de um professor exclusivo para o AEE, que ainda encontra-se 

em processo de implementação, aguardando a deliberação do Edital do concurso.  

Com relação aos documentos oficiais da escola, o Regimento Interno - principal 

orientador das atividades da escola, foi reformulado em 2010 contemplando o trabalho 

desenvolvido pelo NAPNEE, porém ainda passa por um processo de revisão interna, 

aguardando para ser aprovado no Conselho da Universidade. A Proposta Política 

Pedagógica ainda não foi elaborada, encontra-se em processo.  
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Anexo 03 - Relatório anual de acompanhamento ao aluno S. 

 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

Colégio Universitário – COLUN 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - 

NAPNEE 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO AO ALUNO S.  

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

• Este relatório tem o objetivo de subsidiar o trabalho educacional com o aluno em 

questão; 

• Recomenda-se zelo em relação aos dados de vida pessoal do aluno, no sentido de 

evitar que os mesmos sejam divulgados às pessoas não envolvidas no processo ensino-

aprendizagem, preservando assim a individualidade do mesmo; 

• Com relação aos dados da avaliação, que possam gerar dúvidas ou má 

interpretação, sugerimos que o NAPNEE, setor responsável pelo trabalho, seja 

imediatamente consultado; 

• As informações contidas neste documento foram colhidas durante o ano de 2012, 

através de: analise documental do aluno junto à secretaria da escola; anamnese com os 

pais no início das aulas; levantamento das necessidades educacionais específicas do 

aluno (realizado no período de 06 a 23/11/2012); visita domiciliar (realizada no dia 

28/11/2012), bem como, reuniões com os professores no decorrer deste ano letivo. 

Convêm ressaltar que estas informações se referem a este momento de vida do aluno e 

estão sujeitas a mudanças contínuas, de acordo com o processo de desenvolvimento 

dinâmico e evolutivo do ser humano. 

 

 

1. CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE O ALUNO   

 

     Este levantamento foi realizado no início do ano letivo de 2012, após o 

encaminhamento do aluno para o NAPNEE, através da anamnese com os pais e análise 

documental junto à secretaria da escola (laudos médicos, histórico escolar e relatórios 

pedagógicos anteriormente realizados)   

S., 10 anos de idade, está cursando o quinto ano do Ensino Fundamental no Colégio 

Universitário e possui hipótese diagnóstica de Deficiência Intelectual. De acordo com 

informações colhidas durante a anamnese, realizada no início do ano letivo de 2012, S. 

mora com a mãe (dona de casa, 39 anos), o pai (garçom, 28 anos), duas irmãs (12 e 11 

anos) e um irmão (5 anos). Possui um irmão (14 anos) que mora com a avó materna. A 

família possui uma renda familiar de um salário mínimo e participa do Programa Bolsa 

Família – PBF.  

No que se refere à história gestacional, a gravidez da criança não foi programada. A mãe 

relata que nesse período, a família morava com a sogra e vivenciava muitos conflitos 

familiares e dificuldades financeiras. Afirma que não teve acompanhamento pré-natal, 

tendo realizado apenas algumas consultas e nega o uso de drogas durante a gestação.  
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S. nasceu de parto normal a termo, em casa, com a ajuda de parteira. A mãe declara que 

após o nascimento do filho compareceu ao médico e fez os exames necessários, 

inclusive o teste do pezinho, mas nunca foi receber o resultado. Afirma ter sofrido de 

depressão pós-parto e ter recebido acompanhamento psicológico para a superação desse 

transtorno.   

O laudo da avaliação médica realizado em 31 de janeiro de 2012, pela perícia da 

UFMA, nega a presença de deficiência (física, sensorial, intelectual), aponta Transtorno 

de Fala e Linguagem (CID F80). No entanto, a mãe apresentou à escola três atestados 

médicos que apontaram discrepâncias com relação ao diagnóstico: O primeiro, realizado 

em 21 de agosto de 2008 por uma neuropediatra, refere Retardo Mental Moderado (F 

71.0), Deficiência Auditiva, Distúrbios de Cognição, Linguagem e Distúrbios do 

Comportamento, apontando Transtorno Hipercinético não Específico (CID F 90.9). O 

segundo, realizado em 20 de outubro de 2010 por uma psiquiatra de infância e 

adolescência, aponta Retardo Mental Grave (CID F 72.1), com comprometimento 

significativo de comportamento, requerendo vigilância ou tratamento. O terceiro, 

realizado em 23/04/2012, pela mesma psiquiatra anterior, informa que S. está em 

acompanhamento psiquiátrico na APAE desde janeiro de 2009, com o diagnóstico de 

Deficiência Mental Moderada. Este último, além de especificar o diagnóstico, informa 

que S. precisa de assistência nas atividades diárias, reconhece algumas cores, não 

adquiriu orientação temporal esperada para a idade, não faz cálculos simples, não se 

alfabetizou, ás vezes confunde sua idade, faz uso de medicação e está bem em relação 

ao comportamento. Encaminha o mesmo para psicologia, terapia ocupacional e 

fonoaudiologia. Sem atendimento até a presente data.  

A queixa principal apresentada pela mãe, durante a anamnese, é a lentidão na 

aprendizagem, hiperatividade e falta de atenção e concentração do filho, tanto nas 

atividades escolares como extraescolares, tais como: não consegue se concentrar para 

assistir televisão; “implica” com os irmãos em casa, apresenta dificuldades para dormir 

à noite, não possui noção de perigo, atravessa a rua sem olhar para os lados e gosta de 

brincar com fogo. A mãe declara que S. faz uso de medicação controlada – Haldol 

(gotas), contudo declara não ter seguido a orientação médica, pois só administrava uma 

das duas doses diárias receitadas pela médica. Afirma que, ás vezes, é o próprio filho 

que pede para tomar a medicação quando está muito agitado. Nega antecedentes 

familiares.  

No que tange ao desenvolvimento neuropsicomotor, a mãe aponta que S. apresentou 

atrasos na aquisição da linguagem, afirmando que por volta dos quatro anos ainda tinha 

dificuldades na fala, superando a partir dos seis anos de idade. Refere problemas de 

audição (capacidade reduzida no lado do ouvido esquerdo) desde os cinco - seis anos de 

idade. 

Durante sua trajetória escolar, conforme depoimento da mãe, S. nunca ficou reprovado. 

Iniciou a Educação Infantil aos 04 anos de idade na Unidade de Educação Básica Odylo 

Costa Filho. Ingressou no primeiro ano do Ensino Fundamental na Unidade de 

Educação Básica Lindalva Teotônio, localizada no bairro da Vila Isabel, onde 

permaneceu até o ano de 2011. A mãe declara que não havia percebido problemas, 

exceto agitação e dificuldades na aprendizagem, desde que iniciou a vida escolar. “Não 

sentava, não aprendia...” (SIC). Reclama que na escola anterior, o filho queixava-se de 

não levar tarefas para casa, como os outros alunos, e que o mesmo nunca recebeu 

nenhum Atendimento Educacional Especializado.  

Na época deste levantamento, não foram encontrados documentos relativos ao histórico 

escolar do aluno. De acordo com o relatório pedagógico do aluno, disponibilizado pela 

Unidade de Educação Básica Lindalva Teotônio, realizado com o auxilio da especialista 
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em Educação Especial no início do ano letivo de 2011, verifica-se que o mesmo, no 

aspecto sócio-afetivo, comunica-se oralmente em diferentes situações do cotidiano e se 

comporta de maneira alegre e carinhosa. Na socialização em sala de aula, é 

comunicativo e interage normalmente, porém apresenta déficit de atenção e impaciência 

em determinados momentos. Com relação aos componentes curriculares, no processo de 

leitura e escrita, encontra-se silábico com valor sonoro, reconhece algumas letras do 

alfabeto e silabas, conseguindo transcrever algumas palavras. Na Matemática, sabe 

identificar alguns números de 1 a 10. Em Artes, conhece cores primárias e secundárias, 

consegue fazer contornos e pintar o interior de figuras propostas para colorir. Quanto à 

caligrafia, houve ao longo do processo uma evolução regular. O referido relatório 

destaca ainda que as faltas do aluno na escola (que superou a soma de 40) dificultaram a 

continuidade do processo de ensino.  

 

 

2. ANALISE DAS ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO  

 

   O levantamento das necessidades educacionais específicas, relativas ao 

desenvolvimento global do aluno (aspectos sensoriais, psicomotores, cognitivos, 

socioafetivos, práticos e de saúde), foi realizado pelo NAPNEE, através de avaliações 

pedagógicas específicas, ocorridas no período de 06 a 23/11/2012, no horário oposto à 

escolarização.  

        No que diz respeito aos aspectos sensoriais (relativos à percepção visual, auditiva, 

tátil, gustativa e olfativa), observa-se que S. não apresenta comprometimento 

significativo nestas áreas. Consegue distinguir visualmente diferenças e semelhanças 

entre objetos, desenhos, letras e números, embora ainda confunda algumas letras 

parecidas. Consegue perceber sons diferenciados em si mesmo, em objetos e no 

ambiente físico, discriminando a intensidade e a localização destes. Não nomeia, mas 

identifica através do tato diferentes tipos de texturas, espessuras, pesos e tamanhos em 

objetos. Identifica diferentes odores e sabores, estando com os olhos vendados.  

     Com relação aos aspectos psicomotores, verifica-se que S. não apresenta 

dificuldades de coordenação motora ampla, consegue realizar encaixes de objetos com 

formatos e espessuras diferentes, porém ainda não consegue realizar com precisão 

movimentos finos e sequenciados, como dar o laço no seu tênis. Na coordenação 

gráfico-manual, apresenta uma representação gráfica reconhecível (utilizando letras de 

forma), contudo verificam-se dificuldades na qualidade dos traçados com letras 

cursivas. Consegue aplicar conceitos espaciais (atrás, na frente, ao lado, em cima e 

embaixo), porém apresenta dificuldade para aplicar conceitos de lateralidade (esquerda e 

direita) em seu próprio corpo. Nos aspectos relativos à orientação espaço-temporal, 

reconhece os dias da semana, contudo não é orientado quanto aos meses do ano, não 

consegue distinguir as datas comemorativas referentes a cada mês.  

     No que tange aos aspectos cognitivos, relativos à capacidade de atenção e 

memória, observa-se que S. não mantém foco nas atividades por muito tempo e não 

consegue se concentrar na execução das respostas. É facilmente distraído por estímulos 

alheios á tarefa, não prestando atenção a detalhes ou cometendo erros por descuido.  

Consegue transmitir recados simples, mas apresenta dificuldades quando lhe são 

comunicadas duas ou mais ordens complexas. Tem dificuldade para memorizar e 

processar rapidamente uma grande gama de informações. Reconhece sua idade, mas não 

lembra a idade de seus familiares próximos. Consegue nomear todos os colegas da 

turma, identificando as disciplinas e seus respectivos professores em cada dia da 

semana. 
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     No que se refere ao raciocínio lógico-matemático, S. possui limitada 

capacidade de abstração e generalização. Apresenta dificuldades na aquisição de alguns 

conceitos matemáticos (o que vem antes e depois, em uma sequencia numérica). 

Consegue fazer associação de números a quantidades pequenas, no máximo até 10. Não 

tem noção de conservação de líquido, massa, peso e comprimento. Encontra-se no nível 

pré-operatório. 

         Na questão específica da Linguagem Oral e Escrita, S. reconhece o alfabeto, 

fazendo leitura por associação (B de bola, N de navio, A de avião), porém ainda 

confunde letras parecidas, tais como: T/P, Q/G, B/D e N/M. Reproduz os traços da 

escrita, utilizando letras de forma. Percebe que é preciso variar os caracteres para obter 

palavras diferentes. Em alguns momentos, consegue estabelecer relação sonora com 

algumas palavras, utilizando duas ou três letras para representar sons, escolhendo 

aquelas que lhe são mais familiares para usar as suas hipóteses: AX (abacaxi), AC 

(maça), EC (melancia).  Em outras situações, utiliza hipótese relacionada com o 

tamanho das coisas, pessoas ou objetos que deseja escrever.  Quanto maior for o objeto 

ou pessoa, maior a quantidade de letras empregadas nas palavras (HAS - irmão menor; 

ABOH - irmão mais velho). 

     Quanto ao aspecto sócio-afetivo, S. demonstra-se afetuoso nas relações 

interpessoais, gosta de brincar com seus pares, abraçar e conversar com pessoas adultas 

na escola. Apresenta interesse por atividades esportivas (futebol), música e informática. 

Em certos momentos, revela insegurança na realização de atividades relacionadas com 

leitura e escrita. No que concerne à responsabilidade e observância de regras, verifica-se 

que S. esquece frequentemente os materiais didáticos e deixa de realizar as tarefas de 

casa. 

         Nos aspectos práticos, relativos à autonomia e independência, observa-se que 

apesar de S. realizar as atividades da vida diária sozinho, ainda precisa de assistência no 

que se refere às atividades de higiene pessoal, vestuário (não consegue amarrar e dar 

laço no seu tênis) e alimentação, necessitando de orientação e supervisão constantes.  

Consegue utilizar dinheiro para a compra de lanches na hora do recreio, reconhecendo 

as cédulas e moedas. 

   No âmbito das condições de saúde física e mental, S. necessita de maiores 

cuidados com relação a sua higiene pessoal (tomar banho, escovar os dentes, lavar as 

mãos antes das refeições,...). Durante a visita domiciliar, realizada no dia 28/11/2012, a 

mãe relata que o filho queixa-se de dores de cabeça frequentes, revela que quando isso 

ocorre sua vista escurece e seus olhos ficam avermelhados. Afirma que já marcou 

consulta para realização de exame oftalmológico. Durante os atendimentos, não foram 

observados efeitos da medicação no comportamento do aluno. 
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Anexo 04 - Ato normativo do COLUN/UFMA 

 

ATO NORMATIVO Nº XX COLUN/UFMA 

 

 

Estabelece critérios para o funcionamento da SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS, na área da Deficiência, dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e da Superdotação/Altas Habilidades.   

 

 

 

 O Diretor Geral do Colégio Universitário, no uso das atribuições conferidas pela 

Portaria nº 199/13 e, considerando os preceitos legais que regem a Educação Especial, 

como o Art. 60 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Parecer CNE/CBE 

nº 17/01, o Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006), promulgada no Brasil com status de Emenda Constitucional por meio do Decreto 

Legislativo nº. 186/08 e Decreto Executivo n°6.949/09, que assegura às pessoas com 

deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial - Resolução CNE/CEB nº 04/09, o Decreto nª 6.571/08, 

revogado pelo Decreto nº 7.611/11, que dispõe sobre a Educação Especial e o 

Atendimento Educacional Especializado e a Nota Técnica nº 04/14 

MEC/SECADI/DPEE, que orienta quanto a documentos comprobatórios de alunos 

público alvo do Atendimento Educacional Especializado, institui este Ato Normativo 

que visa estabelecer critérios para o funcionamento da SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS para alunos com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Superdotação/Altas Habilidades.  

 

 

DA NATUREZA 

 

 

Art. 1º. Para implementação desse Ato Normativo, conforme disposto no Decreto nª 

6.571/08 (revogado pelo Decreto nº 7.611/11), compreende-se a Sala de Recursos 

Multifuncionais – SRM como um serviço de apoio especializado, de natureza 

pedagógica, que complementa e/ou suplementa o atendimento educacional realizado em 

classes comuns do Ensino Regular. Trata-se de um ambiente dotado de equipamentos e 

materiais didáticos apropriados para a oferta do Atendimento Educacional Especializado 

– AEE, que deve integrar a proposta política pedagógica da escola, envolver a 

participação da família para garantir pleno acesso e atender às necessidades específicas 

dos alunos público-alvo da Educação Especial, e ser realizado em articulação com as 

demais políticas públicas. 

 

Parágrafo Único: Para fins desse Ato Normativo, em conformidade com a Resolução 

CNE/CEB nº 04/09, considera-se AEE o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular, que eliminem 

as barreiras para sua plena aprendizagem curricular e participação na sociedade. Deve 
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ser realizado no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns.  

DO ALUNADO 

 

  

Art. 2º. De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 04/09, considera-se público-alvo 

desse atendimento alunos regularmente matriculados na classe comum que apresentam: 

 

I. Deficiências: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual ou sensorial. Incluem nessa definição os alunos com Deficiência Física, 

Intelectual, Sensorial (Visual e Auditiva) e Múltipla. 

II. Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD: aqueles que apresentam um 

quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

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

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 

desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com altas Habilidades/Superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

 

DO INGRESSO 

 

 

Art. 3º. Para ingressar na SRM o aluno deve ser matriculado na classe comum, 

apresentar Deficiência, TGD ou Superdotação/Altas Habilidades, com avaliação das 

necessidades educacionais específicas, realizada no contexto do ensino regular, de 

forma articulada, pelos professores da classe comum, equipe pedagógica e professores 

da SRM.  

 

Parágrafo Único: Em conformidade com a Nota Técnica nº 04/14 MEC/SECADI/DPEE, 

neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 

(diagnóstico clínico) por parte do aluno com Deficiência, TGD ou Altas 

Habilidades/Superdotação, uma vez que o AEE caracteriza-se por atendimento 

pedagógico e não clínico.  

 

 

DA AVALIAÇÃO DE INGRESSO NA SALA DE RECURSOS 

 

 

Art. 4º. O processo de avaliação no contexto escolar, para a identificação de alunos com 

indicativos de Deficiência ou TGD, deverá enfocar aspectos pedagógicos relativos à 

aquisição da língua oral e escrita, interpretação, produção de textos, cálculos, sistema de 

numeração, medidas, entre outros e das áreas do desenvolvimento global dos alunos, 

considerando suas características psicomotoras, sensoriais, cognitivas, afetivas, de vida 

prática, saúde, habilidades adaptativas, práticas, sociais e conceituais. 

 

I. Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do Plano de AEE, se for 

necessário, o professor do AEE, poderá articular-se com profissionais da área da saúde, 

tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano de AEE. Por 
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isso, não se trata de documento obrigatório, mas, complementar, quando a escola julgar 

necessário.  

II. Os resultados pertinentes à avaliação realizada no contexto escolar, deverão ser 

registrados em relatório, com indicação dos procedimentos de intervenção para o plano 

de trabalho individualizado, bem como demais encaminhamentos que se fizerem 

necessários, devidamente datado e assinado por todos os profissionais que participaram 

do processo avaliativo.  

 

 

DESTAQUES PEDAGÓGICOS 

 

 

Art. 5º. O trabalho pedagógico especializado na SRM deve: 

 

I. Constituir um conjunto de procedimentos específicos, de forma a desenvolver os 

processos cognitivo, sensorial, motor e sócio afetivo, necessários para apropriação e 

produção de conhecimentos. 

II. O professor da SRM deve elaborar o Planejamento Educacional Individualizado 

- PEI, com metodologia e estratégias diferenciadas, tendo em vista prioritariamente, o 

nível de desenvolvimento potencial do aluno, de forma a atender as orientações 

pedagógicas sugeridas na avaliação de ingresso e/ou relatório semestral. 

III. O PEI deve ser avaliado e reavaliado quanto ao alcance de seus objetivos, 

sempre que o aluno sob intervenção do AEE demonstrar por meio de suas respostas no 

processo de aprendizagem a necessidade de reorganização, de acordo com os interesses, 

necessidades e características específicas de cada aluno. 

IV. A complementação do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, na 

SRM, dar-se-á através de orientação aos professores da classe comum, juntamente com 

a equipe técnica pedagógica, nas adaptações curriculares, avaliação e estratégias 

metodológicas que serão utilizadas no ensino regular, em atendimento aos alunos com 

Deficiência, TGD e Superdotação/Altas Habilidades. 

V. O trabalho desenvolvido na SRM não deve ser confundido com reforço escolar 

ou repetição de conteúdos programáticos da classe comum.  

VI. O professor deve registrar sistematicamente, os avanços e dificuldades do aluno, 

conforme o planejamento educacional individualizado. 

VII. O aluno frequentará a SRM o tempo necessário para superar as barreiras e 

dificuldades encontradas no processo ensino aprendizagem na classe comum. 

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – SEMESTRAL 

 

 

Art. 6º. Os avanços e necessidades do aluno devem ser registrados no Relatório de 

Acompanhamento Pedagógico, elaborado semestralmente pelo professor da SRM, 

juntamente com a equipe pedagógica, com o apoio dos professores da classe comum. 

 

I. No Relatório de Acompanhamento Pedagógico devem ser registrados 

qualitativamente, os avanços e necessidades acadêmicas, aspectos relativos à promoção 

para os anos escolares subsequentes, bem como a necessidade de continuidade do apoio 

ao aluno em SRM.  



273 

II. Uma cópia do Relatório de Acompanhamento Pedagógico Semestral deverá ser 

arquivado na Pasta Individual do aluno. 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art. 7º. O horário de atendimento na SRM deverá ser em período contrário ao que o 

aluno está matriculado e frequentando a classe comum. 

 

I. O aluno da SRM deverá ser trabalhado de forma individualizada e/ou em grupos 

e o tempo de trabalho coletivo não deverá exceder o tempo do trabalho individual. 

II. Os atendimentos realizados em grupos deverão ser organizados por faixa etária 

e/ou conforme as necessidades pedagógicas. 

III. Na SRM, o número máximo é de 10 (dez) alunos com atendimento por 

cronograma. 

IV. O cronograma para o atendimento do aluno deverá ser elaborado pelo professor 

da SRM juntamente com a equipe técnica pedagógica da escola e, quando se fizer 

necessário, com os professores da classe comum. 

V. O cronograma de atendimento deverá ser organizado quanto ao: 

a) número de atendimento pedagógico, podendo ser de 2 (duas) ou (3) três vezes 

por semana, não ultrapassando 3 (três) horas diárias; 

b) contato periódico (mensal ou bimensal) com os professores da classe comum, 

para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. 

c) O cronograma de atendimento é flexível, devendo ser reorganizado, sempre que 

necessário, de acordo com o desenvolvimento e necessidades dos alunos, com anuência 

da equipe pedagógica da escola. 

VI. O cronograma de atendimento deverá considerar a hora-atividade do professor, 

de acordo com a legislação vigente. 

VII.  O horário de funcionamento da SRM deverá ser o mesmo da escola. 

VIII. O professor da SRM deverá participar das atividades previstas no Calendário 

Escolar, especialmente, do Conselho de Classe. 

IX. O professor da SRM deverá organizar o controle de frequência dos alunos em 

Registro de Classe próprio.  

X. Cabe à escola, que mantém a SRM, a responsabilidade de manter a 

documentação do aluno atualizada. 

XI. Na pasta individual do aluno, além dos documentos exigidos para a classe 

comum, deverá conter os relatórios de avaliação no contexto escolar e os relatórios de 

acompanhamento semestral em formulários próprios. 

 

 

MATRICULA 

 

 

Art. 8º. A matrícula do aluno na SRM será efetuada após avaliação no contexto escolar 

e, quando necessário, outros contextos que facilitem a elaboração do Plano de AEE. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 
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Art. 9º Para atuar na SRM o professor deverá ter:  

a) Licenciatura Plena com habilitação em Educação Especial e/ou; 

b) Especialização em cursos de Pós-Graduação em Educação Especial, 

Atendimento Educacional Especializado ou Educação Inclusiva. 

 

I. Para atuar na SRM, a equipe pedagógica deverá ser formada por profissionais 

habilitados ou especializados e/ou em Formação Profissional Continuada, por meio da 

oferta de cursos que contemplem conteúdos referentes à área de Educação Especial, tais 

como: Sistema Braille de leitura e Escrita, Soroban, Audiodescrição, Orientação e 

Mobilidade; Língua Brasileira de Sinais, Manuseio de Tecnologias Assistivas, dentre 

outros.   

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 

Art. 10º. O espaço físico da SRM deverá ser acessível, ter tamanho adequado, 

localização, salubridade, acústica, iluminação e ventilação, de acordo com os padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 9050/1994). 

 

I. A escola, por intermédio de sua mantenedora, preverá e proverá, para a SRM, 

equipamentos e materiais pedagógicos específicos, adequados às peculiaridades dos 

alunos, para permitir-lhes o acesso ao currículo. 

 

 

DESLIGAMENTO 

 

Art. 11º. O desligamento do aluno da SRM deverá ser formalizado por meio de 

Relatório Pedagógico, elaborado pelo professor da SRM juntamente com a equipe 

pedagógica e, sempre que necessário, com o apoio dos professores da classe comum, 

devendo ser arquivado na Pasta Individual do aluno. 

 

 

TRANSFERÊNCIA 

 

 

Art. 12º Na documentação de transferência do aluno, além dos documentos da classe 

comum, deverão ser acrescentadas cópias do Relatório da Avaliação no Contexto 

Escolar e do último Relatório de Acompanhamento Pedagógico - Semestral. 

 

 

São Luís, 29 de julho de 2014 

 

 

 

 

Reginaldo Manoel Almeida Moraes 

Diretor Geral do Colégio Universitário 
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Anexo 05 - Síntese do modelo brasileiro de avaliação no âmbito da Educação Especial 

 

MODELO PROPOSTO PARA SUBSIDIAR A IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

ÂMBITOS DIMENSÕES DE 

ANÁLISE 

ASPECTOS E 

INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO 

 INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO
152

 

1-CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

1.1 ) A instituição 

educacional 

escolar 

 

 

 

 

 

 

1.2 ) A ação 

pedagógica 

a) Filosófico: valores e 

crenças 

b) Estrutura 

organizacional 

c) Funcionamento 

organizacional 

 

 

a) O professor 

b) A sala de aula 

c) Recursos de ensino e 

de aprendizagem 

d) Estratégias 

metodológicas usadas 

para os ensinos 

curriculares 

e) Estratégias 

avaliativas 

 

2- ALUNO 2.1) Nível de 

desenvolvimento 

 

 

 

2.2) Condições 

pessoais 

a) Características funcionais 

b) Competências curriculares 

 

 

a) Natureza das 

necessidades 

educacionais 

 

3- FAMÍLIA 3.1) Características do 

ambiente familiar 

 

 

 

 

 

3.2) Convívio familiar 

a) condições físicas da 

moradia 

b) cultura, valores e atitudes 

c) expectativas de futuro 

 

 

a) pessoas que 

convivem com o 

aluno 

b) relações afetivas 

c) qualidade da 

comunicações 

d) oportunidades de 

desenvolvimento e de 

conquista da 

autonomia 

 

Fonte: BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: avaliação para identificação das necessidades 

educacionais especiaisMEC/SEES. Brasília: MEC/SEESP, 2006. 

 

                                                                 
152

 Consta, ainda, do referido quadro uma coluna referente aos indicadores  e que está em aberto, para que 

sejam construídos pelas equipes. Devem ser relacionados aos diversos aspectos assinalados que, por sua 

vez, também não pretendem esgotar a matriz 
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Anexo 06 - Certificado de participação do “Círculo Reflexivo” 
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Anexo 07 - Edital nº. 309/2015 referente a concurso para professor de 

AEE/COLUN/UFMA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

1 EDITAL No. 309/2015 – PROEN 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais e em cumprimento à determinação do Magnífico Reitor, torna pública 

a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de Concursos Públicos de 

Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Magistério da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica, para Provimento de 04 (QUATRO) VAGAS para Cargos de Professor, na 

classe D I, nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, de acordo com o disposto na Lei 

nº 8.112/90 de 11 de dezembro de 1990, Lei Nº. 9.783, de 28/01/99, Lei nº 12.772 de 

28/12/2012 e 12.863 de 24/09/2013, na MP 2.225-45, de 04/09/01, na Portaria MP nº 

124 de 15/03/2010, publicada no DOU em 16/03/2010, na Portaria MEC nº 325, de 

19/03/2010 (DOU de 22/03/2010), nos Decretos N° 94.664, Nº 6.944 e Nº 7.485/2011 

de 23/07/87, 21/08/09 e 18/05/2011 respectivamente, e observando-se as normas 

dispostas na Resolução No. 120 – CONSUN, de 04 de novembro de 2009, conforme o 

que se segue: 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Os Concursos Públicos de Provas e Títulos referidos no Preâmbulo, doravante, 

denominados apenas como Concursos, serão regidos por este Edital e seus Anexos. 

2. Para os Concursos serão aceitas pré-inscrições de candidatos portadores de Diploma 

de Graduação com licenciatura plena, conforme consta no Anexo Único deste Edital, no 

período de 10 de NOVEMBRO a 11 de DEZEMBRO de 2015. 

3. Em cumprimento ao disposto no Art. 37, do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999, fica 

assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever nos concursos 

públicos objeto deste Edital, em igualdade de condições com os demais candidatos, para 
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provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é 

portador. 

3.1 O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 

concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento 

em face da classificação obtida. 

3.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

3.3 Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se 

portador de Deficiência. 

3.4 O Candidato classificado que se declarou portador de Deficiência será convocado, 

após a nomeação, para: 

a) Apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) 

meses, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), bem como à 

provável causa da deficiência. 

b) Submeter-se à perícia médica promovida pela equipe médica de profissionais da 

UFMA, que comprovará a veracidade de sua Necessidade Especial, ou não, e será ainda 

avaliado durante o estágio probatório sobre a incompatibilidade entre as atribuições do 

cargo/área/especialidade/ramo e a deficiência apresentada, nos termos do Artigo 43, do 

Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. 

3.5 O candidato Portador de Deficiência, que não conseguir comprovar sua deficiência, 

sendo reprovado na perícia médica, terá sua portaria de nomeação tornada sem efeito, 

permanecendo classificado na listagem geral, caso obtenha a pontuação necessária. 

3.6 O candidato Portador de Deficiência que for reprovado ao final do estágio 

probatório, em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 

cargo/área/especialidade/ramo, será exonerado. 

4. O candidato aprovado, classificado e nomeado para uma das vagas objeto deste 

Edital, doravante denominado apenas como Professor exercerá a docência no Colégio 

Universitário da UFMA, e, inicialmente, no Campus de São Luís, em atividades a serem 

desenvolvidas nos horários diurno e noturno, de acordo com as determinações e 

necessidades da Instituição, nos termos da legislação em vigor. 

5. O Professor, que estará submetido ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, 

fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos, 

bem como impedido de exercer outra atividade remunerada pública ou privada. 
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6. O Colégio Universitário, onde o Professor ficará lotado definirá, de acordo com 

decisão do colegiado correspondente, seus turnos de atividades, que poderão ser 

alterados a qualquer momento, por necessidade de serviço e interesse da Administração. 

7. Os Concursos serão realizados observando-se as exigências de formação superior 

inicial dos candidatos (Graduação e pós-graduação latu sensu), e para as áreas e 

subáreas de conhecimento definidas no Anexo Único deste Edital. 

II – DAS INSCRIÇÕES 

8. As pré-inscrições deverão ser efetuadas no período definido no item 2 (dois), 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, por meio de instrumento público ou 

particular, com poderes específicos para atendimento das exigências deste Edital, junto 

à Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo – DEPA da Universidade Federal do 

Maranhão, situada na Cidade Universitária do Bacanga, Avenida dos Portugueses, 

1966, Prédio Mal. Castelo Branco, São Luís / MA, no horário das 08:00 às 11:00 horas 

e das 14:00 às 17:00 horas, em dias úteis. 

9. As pré-inscrições também poderão ser efetuadas por meio de correspondência 

especial, através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), na 

modalidade SEDEX, com aviso de recebimento, desde que postada até o último dia de 

pré-inscrições e devidamente encaminhada, sob a referência “Concurso Docente 

COLUN/UFMA – EDITAL nº 309/2015”, para: Divisão de Expediente, Protocolo e 

Arquivo, Universidade Federal do Maranhão, Cidade Universitária do Bacanga, 

Avenida dos Portugueses, 1966, Prédio Mal. Castelo Branco, CEP: 65.080–805, São 

Luís /MA. 

10. O (A) candidato(a) que efetuar pré-inscrição por meio de SEDEX fica obrigado(a) a 

comunicá-la imediatamente, pelo e-mail deplac@ufma.br, enviando-a sob o título 

“Concurso Docente COLUN/UFMA – EDITAL nº 309/2015,”, de modo que a 

organização do concurso possa se preparar com a agilidade e presteza devidas para 

processar corretamente a pré-inscrição. 

11. Para solicitar pré-inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

a) Requerimento dirigido à Direção do Colégio Universitário, conforme modelo de 

Requerimento em Anexo; 

b) Curriculum Vitae no modelo Lattes / CNPq, devidamente comprovado, encadernado 

e paginado. Para facilitar, em caso de indeferimento da pré-inscrição ou não aprovação 

do candidato, o resgate dessa documentação; 



280 

c) Documento de identidade que possua fotografia e válido em todo o território nacional 

– cópia autenticada; 

d) Cadastro de Pessoa Física/CPF – cópia autenticada (dispensável se constar no 

Documento de Identidade); 

e) Comprovante de quitação com a obrigação eleitoral – cópia autenticada ou formulário 

eletrônico; 

f) Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino), nos casos previstos 

em lei – cópia autenticada; 

g) Diploma(s) de Graduação acompanhado(s) do(s) Histórico(s) Escolar(es) 

correspondente(s) – cópias autenticadas; 

h) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União / GRU (Código de 

Recolhimento: 28883-7, Número de Referência: 021), referenteà Taxa de Pré-inscrição 

no Concurso, disponível em anexo (GRU). 

12. No caso de dúvida quanto à autenticidade de alguma cópia apresentada, o original 

deste poderá ser exigido pela banca examinadora do concurso, no dia da realização das 

provas. 

13. Os documentos comprobatórios que estiverem em língua estrangeira deverão vir 

acompanhados da respectiva tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor 

juramentado, na forma da lei. 

14. O (A) candidato (a) aprovado(a) na prova escrita poderá fazer uma única juntada de 

outros documentos ao seu Curriculum Vitae, por meio de protocolo efetuado junto à 

Comissão Examinadora antes do início da prova didática do concurso para que esta 

possa fazer a análise/conferência da pontuação de seu currículo. 

15. O valor da Taxa de Pré-inscrição será de 100,00 (cem reais) para a classe DI, nível I 

– Professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do COLUN. 

16. Não haverá isenção da Taxa de Pré-inscrição e o valor pago não será restituído, 

salvo em caso de cancelamento do Concurso pela UFMA. 

17. Em nenhuma hipótese será admitida pré-inscrição condicional. 

18. Serão disponibilizadas, no sítio da UFMA na Internet (www.ufma.br), cópias dos 

Programas dos Concursos, com os conteúdos programáticos das Provas Escrita e 

Didática (e Prática, se houver), distribuídos em 10 (dez) tópicos, os quais abrangerão a 

área de conhecimento em que o(a) candidato(a) irá concorrer. 

19. O Colégio Universitário designará uma comissão de três professores, para apreciar 

os documentos encaminhados pelos candidatos que solicitaram pré-inscrição, para fins 
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de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo na inscrição (item 11), área e 

subárea de conhecimento de cada Concurso. 

20. Será indeferida a pré-inscrição: 

a) cujo Requerimento esteja preenchido de forma incompleta, incorreta ou ilegível; 

b) paga com cheque devolvido por qualquer motivo; 

c) paga com agendamento eletrônico para data posterior ao período indicado no item 2 

(dois); 

d) efetuada sem os documentos exigidos neste Edital; ou 

e) em desacordo com qualquer exigência deste Edital. 

21. Os Concursos serão realizados no período de 11 DE JANEIRO A 15 DE JANEIRO 

DE 2016 (Portaria MEC nº 1.134, de 02 de dezembro de 2009 – DOU 03/12/09, Seção 

1, página 17) ou a critério do Colégio Universitário. 

22. A relação dos candidatos que tiveram suas pré-inscrições deferidas e convertidas em 

inscrições definitivas (homologadas), as Bancas Examinadoras, as datas, os horários, os 

locais e períodos de realização das atividades dos Concursos, conforme item 21, 

constituirão matéria de Edital Próprio, a ser divulgado no sítio da UFMA na Internet 

(www.ufma.br) e nos Quadros de Avisos do Colégio Universitário. 

III – DO CONCURSO 

23. As atividades dos Concursos serão realizadas nas Cidades onde as Subunidades 

Acadêmicas ficam localizadas, tendo como referência o horário oficial local. 

24. Os candidatos estarão sujeitos à legislação em vigor e às normas previstas na 

Resolução No. 120 – CONSUN, de 04 de novembro de 2009, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem considerados antes, durante e após a realização do certame, 

sobre as provas escrita, didática e prática (caso ocorra) e sobre a avaliação de títulos, 

além de outras disposições relativas à realização dos Concursos. 

25. Os Concursos consistirão de: 

a) Prova Escrita, de caráter teórico, eliminatório e classificatório; 

b) Prova Didática, de caráter prático-pedagógico, eliminatório e classificatório; 

c) Prova Prática, a critério da Subunidade Acadêmica promotora do Concurso; 

d) Julgamento de Títulos, de caráter classificatório. 

26. Caso o Colégio Universitário opte pela Prova Prática, deverá elaborar um programa 

específico para essa finalidade, dentro do conteúdo contemplado nos 10 (dez) tópicos do 

Programa do Concurso. 
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27. Os Concursos serão realizados em MAIS DE UMA ETAPA, nessas condições a 

Banca Examinadora, em cumprimento ao Art. 16 do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 

2009, deve levar em conta a Prova Escrita como PRIMEIRA ETAPA do Concurso. 

(Decreto nº 6.944, Art. 16. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso 

público homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos 

aprovados no certame, classificados de acordo com Anexo II deste Decreto, por ordem 

de classificação. § 1o Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados 

de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão 

automaticamente reprovados no concurso público. § 2o No caso de realização de 

concurso público em mais de uma etapa, o critério de reprovação do § 1o será aplicado 

considerando-se a classificação na primeira etapa. § 3o Nenhum dos candidatos 

empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados nos 

termos deste artigo. § 4o O disposto neste artigo deverá constar do edital de concurso 

público). 

ANEXO II: QUANTIDADE DE VAGAS X NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS 

APROVADOS QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL POR CARGO 

OU EMPREGO NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS 

1 5 

2 9 

3 14 

(...) (...) 

28. A qualquer tempo, a UFMA anulará a inscrição, as provas ou a nomeação e posse 

do candidato habilitado que, comprovadamente: 

a) Fizer declaração falsa ou inexata de qualquer documento exigido por este Edital; 

b) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação. 

29. Da abertura dos trabalhos até o seu término, os documentos referentes a cada 

Concurso serão todos confiados à guarda da respectiva Comissão Examinadora. Esta os 

encaminhará ao Conselho Diretor do Colégio Universitário para fins de apreciação e 

homologação dos resultados apurados pela Comissão Examinadora. Posteriormente, os 

referidos documentos serão encaminhados à Pró-Reitoria de Ensino para os trâmites de 

homologação dos resultados finais. 

30. A documentação dos candidatos não classificados será destruída, transcorridos 120 

(cento e vinte) dias da publicação do Edital de Homologação do Resultado Final deste 
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Concurso; ou, no mesmo prazo, entregue aos interessados, desde que a requeiram e se 

disponham a recebê-la, pessoalmente ou por meio de procurador legalmente habilitado. 

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

31. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente Edital será de 01(um) ano 

conforme o Decreto N.º 4.175, de 27 de março de 2002, a Portaria nº 450/02-MPOG, de 

06/11/2002, e a Resolução No. 120 – CONSUN, de 04 de novembro de 2009, contado a 

partir da publicação do Edital de Homologação do Resultado Final, podendo ser 

prorrogado, por igual período, mediante manifestação de interesse do Colégio 

Universitário, consultada a Pró-Reitoria de Ensino, dentro do prazo de validade do 

mesmo. 

32. O Professor ficará sujeito à obrigatoriedade de prestação de serviços no Programa de 

Interiorização, de acordo com a Resolução No. 44/90 – CONSEPE, segundo 

programação a ser definida pela PROEN e pela Assessoria Especial de Interiorização 

(ASEI), ou órgão que venha a assumir suas atividades. 

33. O(A) Professor(a) ficará sujeito à obrigatoriedade de participar de curso de 

capacitação inicial com duração mínima de 60 e máxima de 120 horas, a ser promovido 

pela Instituição, em paralelo e sem prejuízo da prestação de suas atividades docentes. 

34. A habilitação do candidato não lhe assegura a nomeação automática, mas lhe 

garante a expectativa de direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, o 

número de vagas deste Edital e o prazo de validade do certame, ficando a concretização 

do ato de nomeação condicionada à observância de legislação pertinente e à 

conveniência da Instituição. 

35. O ingresso na Carreira do Magistério da Educação Básica, Técnica e Tecnologia far-

se-á no nível inicial da classe DI, nível I, observados os requisitos previstos no artigo 12 

do Decreto N.º 94.664, de 23 de julho de 1987, sendo que os nomeados e empossados 

perceberão Remuneração Inicial, conforme Leis nº 12.772/12 de 28/12/2012 e nº 12.863 

de 24/09/2013 e tabela a seguir: 

Cargo / Classe Padrão Regime de Trabalho Vencimento Básico 

Retribuição por 

Titulação 

Remuneração Inicial: 

Vigência 01/03/2015 

Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, Classe DI, Nível 1. 



284 

Dedicação Exclusiva R$ 4.014,00 - R$ 4.014,00 

Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, Classe DI, Nível 1 

(Especialização). 

Dedicação Exclusiva R$ 4.014,00 R$ 616,83 R$ 4.630,83 

36. Para ser investido no cargo, o candidato terá que atender às seguintes exigências: 

a) Ter nacionalidade brasileira; 

b) No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos; 

c) No caso de estrangeiro, ser portador de visto permanente; 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para os brasileiros; 

e) Ter a titulação exigida para o provimento do cargo; 

f) Não ter completado 70 (setenta) anos de idade. 

37. Havendo desistência de candidatos (as) convocados (as) para nomeação, facultar-se-

á sua substituição por meio da convocação de novos candidatos com classificação 

imediatamente posterior, para as vagas previstas neste Edital, observado o prazo de 

validade do Concurso. 

38. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do Edital de 

Homologação do resultado final definitivo no Diário Oficial da União. 

39. O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer 

tempo, desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, 

sem que isto venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados. 

40. É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes aos Concursos no Diário Oficial da União ou 

no sítio da UFMA na Internet (www.ufma.br). O candidato poderá obter informações 

adicionais junto ao Departamento de Planejamento Acadêmico – DEPLAC/PROEN, 

através do e-mail: deplac@ufma.br, órgão responsável pelo apoio logístico à execução 

dos Concursos. 

41. O candidato, se classificado fora do limite de vagas (observado o anexo II do 

Decreto 6.944/2009 de 21/08/2009, quanto ao número máximo de classificação no 

Concurso) deverá manter atualizado o seu endereço junto à Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Maranhão, situada no Campus Universitário do Bacanga, 

Avenida dos Portugueses, 1966, Prédio do CEB Velho, CEP: 65.040-080 São Luís / 
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MA. A comunicação de atualização de endereço deverá ser feita por meio de documento 

datado, assinado e contendo: nome completo do candidato, número do documento de 

identidade, número do CPF, número do Diário Oficial da União com a respectiva data 

de publicação onde consta a sua classificação, a Subunidade Acadêmica que promoveu 

o Concurso para a vaga à qual concorreu, endereço completo e telefone. São de inteira 

responsabilidade do candidato eventuais prejuízos decorrentes da não atualização de seu 

endereço. 

42. Fazem parte deste Edital: 

a) Quadro de Vagas, distribuídas por Unidade, Subunidade, Área e Subárea de 

Conhecimento, Regime de Trabalho, Requisitos de Formação Básica (Graduação) e de 

Titulação latu sensu (Especialização); 

b) Resolução No. 120 – CONSUN, de 04 de novembro de 2009, e seus Anexos, 

contendo todos os procedimentos, recursos, critérios de avaliação e tudo o mais 

necessário à realização do Concurso; 

c) Requerimento de Pré-inscrição; 

d) Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da Taxa de Pré-inscrição; 

e) Os Programas dos Concursos. 

São Luís, 10 de novembro de 2015. 

Profª. Drª. ISABEL IBARRA CABRERA 

Pró-Reitora de Ensino 
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Anexo 08 - Lista de frequência dos participantes da palestra - “Escola Inclusiva” - 

ocorrida na semana pedagógica do COLUN/UFMA 
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Anexo 09 - Convocação para reunião do Conselho de Classe 
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Apêndice A - Cronograma com temas e datas de atividades no “Círculo Reflexivo”. 

 

 

CRONOGRAMA PARA ENCONTROS DO “CÍRCULO REFLEXIVO” NO 

COLUN/UFMA 

Pesquisa: “MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO AEE: contribuições da 

abordagem histórico cultural”. 

Responsável: Hilce Aguiar Melo 

 

Número de Encontros: oito encontros - contemplando temas e subtemas para os 

aprofundamentos. 

 Para cada encontro a carga horária foi de 10 h (estudos + aprofundamentos nos 

“Círculos Reflexivos”- perfazendo total de 80 h. 

1º Momento - Constituído do 1º e 2º encontro: 

1º Encontro - 09/02/2015 

Tema “A Escola Inclusiva sob a perspectiva da abordagem histórico cultural”: 

• O AEE:  apoio à (in/ex)clusão do alunado da educação especial; 

• Escola Inclusiva e deficiência intelectual”; 

• Inclusão escolar e currículo; 

• Educação e inclusão para quê e para quem?; 

• A mediação como práxis no AEE. 

Turno vespertino: 

Atividades 

a) Explicitação da metodologia de aprofundamento das temáticas; Apresentação 

das temáticas e do material para de estudo para o aprofundamento do conceito de 

mediação no “Círculo reflexivo”; 

b) Organização de cronograma do “Círculo reflexivo” 

2º Encontro - 02/03/2015 - Escuta e socialização do “Caso Sol” 

Tema: O desenvolvimento psíquico superior segundo a abordagem histórico cultural - O 

“Caso Sol” como estratégia para o aprofundamento do conceito de mediação no 

COLUN/UFMA  

 2º Momento - Constituído do 3º ao 7º encontro 

  

3º Encontro - 27/03/2015 

Tema: O AEE para aluno com deficiência intelectual na escola: 
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• Definição a partir da PNEEPEI/2008 e suas Diretrizes;  

• Concepção teórica e metodológica no COLUN/UFMA 

• Aspectos potenciais na inclusão escolar 

• A inclusão escolar diante das contradições macro e microestruturais; 

•  A importância do AEE, sob a perspectiva mediada; 

• O AEE - um trabalho colaborativo e mediado entre os profissionais do 

COLUN/UFMA;  

• O processo de implantação do AEE a aluno com deficiência intelectual - 

legitimando um espaço formativo na perspectiva de práticas inclusivas.  

 

4º Encontro - 28/05/2015 

Turno vespertino 

Tema “Mediação segundo a abordagem histórico cultural” 

 

5º Encontro - 16/06/2015 

Turno vespertino 

Tema “Mediação e Ensino colaborativo no AEE”  

 

 6º e 7º Encontro - 02/07 e 14/10/2015 

Turno vespertino 

Atividade - Elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado 

3º Momento 

8º Encontro  - 03/12 e 09/12/2015 

Turno matutino 

Atividade - Socialização do Plano de Atendimento Educacional  
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Apêndice B - Proposta e Plano de Atendimento Educacional Especializado 

 

 

PROPOSTA E PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À 

“SOL” 

 

INTRODUÇÃO 

 

            Este documento representa o ponto de chegada de um percurso 

investigativo realizado no COLUN/UFMA que seguiu o objetivo de caracterizar o AEE 

para “Sol”, e a partir disso construir uma proposta desse apoio à inclusão respaldada na 

mediação vigotskyana. O percurso delineado metodologicamente para essa construção 

contou com a participação de profissionais representantes dos setores pedagógicos da 

instituição que integraram um dos espaços de construção de conhecimento na pesquisa 

intitulada “Mediação como estratégia metodológica no AEE à aluno com deficiência 

intelectual”: contribuições da abordagem histórico cultural”. Ao espaço referido, 

denominamos, “Círculos reflexivos”.   

   Como referência política, é pertinente esclarecer que validamos a primeira 

parte da concepção de AEE da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva - PNEEPEI/2008 e redimensionamos a segunda parte. 

Com respeito à primeira parte, esta prevê que o AEE tem a função de:  

 identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. 

             Temos como válido o entendimento pedagógico de que a mediação como práxis 

é fundamental no AEE à “Sol”. Diante disso, consideramos contraditória, a segunda 

parte da concepção deste atendimento, suporte, à inclusão escolar. A contradição na 

segunda parte que abrange conceitos de âmbito pedagógico que na concepção de AEE, , 

revela fragilidades, na consecução de seu objetivo, em dois aspectos, interrelavionados: 

1) na concepção do AEE,  a partir da PNEEPEI/2008 e 2) na objetivação desta 

concepção por meio deste apoio à “Sol”.  

             Explicitando, portanto, a contradição da segunda parte onde especifica que “[...] 

as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser 

diferentes daquelas atividades do currículo”: com ferramenta de análise referenciada na 
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dialética marxista e na mediação como comportamento pedagógico nos habilitamos a 

afirmar que é improvável um AEE que se reduza a uma SRM e ainda, que suas ações 

não tenham relação com o currículo. Logo, vemos,  que a própria compreensão de 

currículo sob a perspectiva da segunda, é parte incompatível com este apoio à inclusão 

curricular -  o AEE, Pelo menos, para o caso de “Sol”.  

A formação no círculo reflexivo foi desencadeada, por meio do “Caso Sol”, 

elaborado para favorecer os aprofundamentos conceituais de mediação segundo a 

abordagem histórico cultural. É bom destacar que a utilização do caso como uma 

estratégia formativa teve como referência nossa participação em especialização em 

“Atendimento Educacional Especializado” promovida pelo governo federal em parceria 

com a Universidade Federal do Ceará no ano de 2007. 

Um olhar cuidadoso sob rigores avaliativos que consideraram o aluno em 

suas dimensões, históricas, culturais e biológicas, permitiram a apreensão de 

potencialidades e de fragilidades da escola. Estas têm implicado qualitativamente, no 

acesso curricular de sol. Este olhar permitiu balizar entre o nível de aproximação e o 

nível de afastamento das ações curriculares, da escola, em relação a “Sol” as condições 

objetivas do processo de escolarização destinadas ao aluno por meio do AEE. Desta 

ação contatamos que o COLUN/UFMA deve conjugar seus esforços pedagógicos de 

forma, colaborativa, e mediada, a fim de reduzir, significativamente, o distanciamento 

verificado entre o trabalho da escola e as potencialidades de “Sol”. Este, por meio de 

várias situações pedagógicas mediadas, comprovou nossa tese: “para se beneficiar do 

trabalho desenvolvido na escola, o AEE deve considerar a mediação como práxis a ser 

transversalizada nas das práticas curriculares” da escola.  

No eixo formativo dessa pesquisa, com as contribuições da abordagem 

histórico cultural, verificamos que não são questionáveis as possibilidades de “Sol” para 

aprender. Devem ser questionadas as formas de ensino que descaracterizam, alunos em 

sua forma de ser, de poder estar na escola e assim, aprender.  

Assim esta proposta estabeleceu como componentes fundamentais na 

organização de um plano de AEE: 

Objetivos 

 Identificar, colaborativamente os aspectos que interferem no desenvolvimento proximal 

de “Sol” no contexto escolar; 

 Estabelecer objetivos a partir dos aspectos que interferem no desenvolvimento 

curricular; 
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 Priorizar uma quantidade de objetivos, exequível para o alcance. O que dependerá de 

cada caso na relação com o contexto escolar; 

 Estabelecer períodos para avaliação do plano quanto aos objetivos estabelecidos.  

                  Princípio metodológico no AEE 

  A mediação no AEE diz respeito a um comportamento pedagógico a serviço das 

possibilidades de aprendizagens em situação de amadurecimento num aluno, quer 

na Sala de aula regular, quer na SRM, na escola com sua dinâmica;  

 Está em constante processo de reorganização, e a consideramos como recurso 

inesgotável que irá balizar o desenvolvimento psíquico superior de “Sol”.  

 Diante da realidade curricular de “Sol” a mediação deve se materializar de forma 

transversal nos lugares, físicos ou não físicos, da Escola.  

A mediação, no AEE à “Sol” é concebida como estratégia metodológica 

substancial no AEE á aluno com deficiência intelectual. 

Recursos 

 Organizados e construídos a partir de critérios pedagógicos que priorizem a mediação 

no trabalho a ser desenvolvido 

                 Avaliação  

           A avaliação no AEE à “Sol” deve considerar o nível de desenvolvimento 

proximal do aluno quanto às suas possibilidades de aprendizagem de forma mediada.  

                  No contexto do AEE, a avaliação é identificada como uma ferramenta 

pedagógica e processual e formativa, necessária nas análises relacionadas ao ensino e às 

aprendizagens de “Sol” no COLUN/UFMA.  

                   Embasada, principalmente, em critérios qualitativos a avaliação no cerne do 

AEE, deve recorrer às características da ação pedagógica mediada. Desta forma, a 

avaliação, para alcançar objetivos previstos neste apoio deve cumprir, prioritariamente, 

seu papel em função das aprendizagens do aluno, indicando assim as potencialidade, 

fragilidades, recursos metodológicos que fundamentarão as intervenções pedagógicas 

deste apoio à inclusão de “Sol” no COLUN/UFMA.   

        A proposta contempla dois tipos de avaliação. Assim, as práticas avaliativas devem 

levar em conta o desenvolvimento de “Sol”. Portanto,  

a) Devem se respaldar no objetivo priorizado no plano de AEE; 

b) Nas práticas curriculares do COLUN/UFMA, envolvendo, colaborativamente, direta ou 

indiretamente os profissionais da escola, no exercício de suas funções. 
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   Por se tratar de uma ação contínua do comportamento mediado nas frentes 

colaborativas de trabalho do AEE não inserimos a coluna da avaliação no plano. 

A partir de então apresentamos um Plano de AEE para “Sol”, aluno do 

COLUN/UFMA, matriculado, no 7º ano, em 2015. 

PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À “SOL” 

Potencialidades Necessidades Objetivos 
Prioritários 

Período 
estimado 

Profissionais 
envolvidos 

Recursos 
pedagógicos 

 
Aluno contexto aluno contexto 

Reconhece 
letras e 

construções 
silábicas 
simples; 

 
 

Com a 
mediação do 

professor 
realiza 

registros 
escritos 
simples; 

 
 

Demonstra 
habilidades 
nas relações 

inter e 
intrapessoal; 

 
 
 
 
 

Alguns 
profissionais  
com práticas 
curriculares 
inclusivas e 
formação 
específica; 

 
Seleção de 
professor 

especializad
o para AEE 

em processo 
para compor 
a equipe do 

NAPNEE; 
 

Experiências 
pedagógicas 

inclusivas 
exitosas 
para a 

construção 
do PPP na 

escola. 
 
 

Aquisição 
da leitura 
e escrita  

Garantir no 
calendário 
da escola a 
formação 

continuada 
em AEE a 
partir da 

perspectiva  
Sócio 

histórica 
 
 

Elaboração 
do PPP da 
escola a 
partir da 

perspectiva 
sócio 

histórica 
 
 
  

Desenvolver as 
habilidades de 
leitura e escrita 

por meio de 
estratégias que 

envolvam a 
mediação como 
comportamento 

pedagógico como 
forma de 

favorecer o 
desenvolvimento 

das funções 
psicológicas 

superiores -FPS: 
(análise, síntese, 

generalização, 
comparação, 
identificação)  

Outubro 
de 2015     
a junho 
de 2016 

Equipe do 
NAPNEE: 

Professor da 
SRM; 

Professores 
da sala 
regular; 
Direção; 

Coordenaçã
o de ensino; 

Equipe  
Técnico 

Pedagógica 
 
 

Registros e 
anotações 

relacionadas a 
situações do 

comportamento 
de “Sol” em 

relação às suas 
respostas na 

objetivação do 
AEE; 

 
Portfólio, 

relatórios e 
arquivos de 

atividades dos 
alunos para 
relacionar 

dados, e ou 
impressões 

significativas 
sobre o 

cotidiano do 
ensino e da 

aprendizagem; 
   

“Círculos” 
reflexivos 
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Apêndice C - Caderno de apresentação do “Círculo Reflexivo”  

 

1º Momento - PRIMEIRO ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO NO 

COLUN/UFMA 

Atividade: Explicitação da metodologia de trabalho para aprofundamento das temáticas. 

TEMPO DE DURAÇÃO: das 14 h às 18 h 

PARTICIPANTES (por função) do 1º Encontro: 

 

ROTEIRO 

a) Acolhimento; 

b) Explicitação da metodologia de aprofundamento das temáticas: 

• O responsável/responsáveis pela temática, apenas se comportará 

como mediador do conhecimento a partir da temática e da referência bibliográfica 

estudada. Para tanto, deverá planejar a forma como regulará o meio e dinâmica de 

aprofundamento do conceito de mediação de acordo com a abordagem histórico 

cultural. Os demais participantes e o mediador terão, aproximadamente, quinze dias 

para estudo.  

• O mediador(es) poderá (ão) nesse intervalo, lançar mão da 

criatividade pensando/planejando/ articulando formas para o desenvolvimento da 

temática no dia de encontro do círculo reflexivo. A ideia é vivenciar estabelecendo 

relações teórico-práticas no grupo daquilo que se pretende instaurar nas práticas 

escolares com os alunos com deficiência intelectual.   

 

c) Apresentação das temáticas e do material para de estudo para o 

aprofundamento do conceito de mediação no “Círculo reflexivo”; 

d) Organização de cronograma do “Círculo reflexivo” 

RECURSOS UTILIZADOS 

• SALA DE AULA; 

• DATA SHOW; 

• CAIXA DE SOM; 

• CÂMERA FOTOGRÁFICA; 

• FILMADORA; 

• GRAVADOR; 

• CADERNO DE REGISTROS. 

 

DIÁRIO DE REGISTROS: 

• Organizamos o cronograma de encontros: 

• Definimos referências de leitura necessárias para aprofundamento 

do conceito de mediação no Círculo Reflexivo: 

LURIA, A R. Desenvolvimento cognitivo: seus fundamentos culturais e sociais. São 

Paulo: Ícone, 1990. 

 PADILHA, Ana Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na Educação Especial: a 

capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. Campinas, 

SP: Aiutores Associados, 2007. 
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• Apresentamos outras referências de apoio aos estudos;  

• Evidenciamos que o “Círculo Reflexivo”, ao mesmo tempo, se 

constituía etapa metodológica da pesquisa de doutorado, e, por seu caráter colaborativo 

formativo, seria efetivado por meio das leituras e do “CASO SOL” com ênfase em dois 

aspectos: 

1) A tese de que a mediação é uma estratégia necessária no AEE no 

âmbito do COLUN/UFMA; 

2) Explicamos como a própria metodologia para objetivação do 

“Círculo Reflexivo”  se materializaria na apropriação das características do conceito de 

mediação Vigotskyana. 
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Apêndice D - Questões mediadoras para o momento da escuta 

 

 

SEGUNDO ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO NO COLUN/UFMA 

Temática: O desenvolvimento psíquico superior segundo a abordagem histórico cultural 

- O “Caso Sol” como estratégia para o aprofundamento do conceito de mediação no 

COLUN/UFMA 

 

Roteiro: 

a) Acolhimento 

b) Escuta (destacar as questões mediadoras em data show); 

c) Socialização do “Caso Sol” 

QUESTÕES MEDIADORAS PARA ESCUTA NO CÍRCULO REFLEXIVO 

1. Como poderíamos definir desenvolvimento psíquico superior? 

2. Conforme Vigotski, p. 64, 2004, 

A base da ação educacional dos próprios alunos deve ser o pleno processo de respostas 

com todos os seus três momentos: a percepção do estímulo, a sua elaboração e a ação 

responsiva. A velha pedagogia intensificava exageradamente e deformava o primeiro 

momento da percepção e transformava o aluno em esponja, que cumpria a sua função 

com tanto mais acerto quanto absorvia os conhecimentos alheios. Entretanto, o 

conhecimento que não passou pela experiência pessoal não é conhecimento coisa 

nenhuma. A psicologia exige que os alunos aprendam não só a perceber mas também a 

reagir. Educar significa, antes de mais nada, estabelecer novas reações, elaborar novas 

formas de comportamento. (VIGOTSKI, p. 64 e 65, 2004). 

Com base em estudos da Escola de Vigotski, que inferências podem ser feitas sobre seu 

postulado relacionando o papel do mestre na orientação e regulação do meio como 

prioridade no processo de ensino aos alunos com deficiência intelectual na escola? 

3. Como a mediação (histórico cultural) pode se constituir estratégia 

metodológica basilar, no Atendimento Educacional Especializado - AEE a alunos com 

deficiência intelectual no COLUN/UFMA? 

4. Toma-se como referência a concepção de AEE proposta na 

PNEEPEI/2008  enquanto processo pedagógico que: [...] identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, e que, [...] 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização, referindo-se a um atendimento que complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas a autonomia e independência na escola e fora dela 

(MEC/SEESP, 2008).e indaga-se: Numa ótica de aproximação com a realidade do 

COLUN que relações poder-se-iam estabelecer entre esta concepção de AEE  e o lugar 

a ser assumido por esse colégio sob a perspectiva de desenvolvimento curricular ao 

realizar as mediações com o aluno do “Caso Sol”?  

5. Levando em consideração o desenvolvimento do aluno por meio 

do currículo escolar que características identitárias deveriam levantar os “alicerces” para 

um AEE aos estudantes com deficiência intelectual no COLUN/UFMA? 
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Apêndice E - Questões para observação da professora na SRM 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

 

CÍRCULO REFLEXIVO NO COLUN/UFMA 

"MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ALUNO 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO" - AEE 

"SOL" 

 

 

 

 

2014/2015 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Este material foi selecionado para desenvolver, no COLUN/UFMA, o Círculo 

Reflexivo, parte do percurso metodológico da pesquisa de doutorado provisoriamente 

intitulada “Mediação como estratégia para o desenvolvimento de alunos com deficiência 

intelectual no AEE: contribuições da abordagem histórico cultural”.  

O presente caderno de subsídio para as atividades do Círculo Reflexivo é composto de 

três partes: 1) Características gerais da pesquisa, enfaticamente seu percurso e recursos 

metodológicos; 2) Orientações para o desenvolvimento das atividades no Círculo 

Reflexivo e cronograma; 3) O “Caso Sol” para estudo; 4) Textos indicados nas 

referências básicas e, alguns, suplementares para leitura e; 5) Temáticas abordadas no 

decorrer do Círculo Reflexivo por meio do estudo de caso. 

Permito-me neste espaço expressar meu agradecimento ao COLUN/UFMA, bem como 

reconhecimento do compromisso com a educação, manifesto na aceitação da 

participação nesta pesquisa que, pelo caráter colaborativo, pode imprimir nessa 

instituição escolar uma ética que a distinga dentre tantas formas que se veem objetivar o 

AEE aos alunos com deficiência intelectual neste país. 

Compartilhando desse compromisso desejo um estar junto com cada um que integrará o 

círculo reflexivo que corresponde um dos momentos desta pesquisa.  

Acredito na possibilidade formativa do círculo reflexivo onde, por meio do estudo de 

“Caso Sol”, se aprofundará conceitualmente a mediação segundo a abordagem histórico 

cultural. Assim, acredita-se, poder suscitar reflexões que permitirão identificar os 

constituintes e características da ação mediada como alicerce no AEE de alunos com 

deficiência intelectual.  
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Sendo escola, é preciso cada vez mais conjugar os esforços com ímpeto formativo a 

despeito de não questionar a nenhum sujeito de aprendizagem sua forma de ser e de 

estar na escola. 

Ao aluno com deficiência intelectual, dedico o desejo de ver a escola como um lugar 

também seu, porque historicamente, tem se sustentado como instituição do ensino 

sistematizado. E, num país denominado democrático, e de todos, por direito, não se 

pode mais reforçar a ideia equívoca de que, a alguns, a escola não tem competência para 

ensinar. Há que se admitir, de forma colaborativa, esse desafio se coloca para cada um, 

mas só coletivamente poderemos alcançar a resposta denominada, atualmente, educação 

inclusiva! Tal desafio nos impõe a superação da pseudoinvisibilidade do que é diferente, 

e se nos impele a um posicionamento de redefinição dos saberes e práticas curriculares 

da escola.  

O Círculo reflexivo se desenvolverá, quinzenalmente durante três meses por meio de 

seus três momentos explicitados, a seguir, na metodologia de trabalho apresentada neste 

material. 

METODOLOGIA 

              A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos círculos reflexivos, 

envolverá estudos bibliográficos concernentes a conhecimentos da abordagem histórico 

cultural visando aprofundamentos sobre a mediação conceito central segundo essa 

abordagem, e no caso desta pesquisa categoria que numa relação direta com o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, norteará os aprofundamentos teóricos e 

metodológicos para a objetivação deste apoio pedagógico no COLUN/UFMA/São 

Luís/MA segundo critérios que respeitem os sujeitos envolvidos nesse processo - 

enfaticamente, alunos e profissionais da educação deste colégio de aplicação. 

               O Círculo reflexivo tem o caráter formativo e será fomentado em sua dinâmica 

a partir de caso envolvendo, aluno com deficiência intelectual, estudante do 

COLUN/UFMA em situação de AEE. Envolverá ainda as práticas realizadas em torno 

do seu contexto escolar , enfaticamente, na relação sala de recursos/sala de aula regular, 

além de material bibliográfico selecionado para realização desta etapa metodológica na 

aludida escola de aplicação.            

O Círculo reflexivo é parte da pesquisa colaborativa para fins de doutorado, e 

como já citado, efetiva-se como etapa metodológica, cuja escolha se deve ao fato de que 

neste formato se associa com o processo de intervenção numa dada realidade. Por seu 

caráter colaborativo , constitui-se como uma das modalidades de pesquisa participante e 

apresenta-se como uma oportunidade do investigador e dos sujeitos envolvidos no 

estudo de elaborarem conhecimentos a partir da ação interventiva e também formativa: 

A pesquisa-ação desenvolvida como propósito de transformar as escolas em 

comunidades críticas de professores que problematizam, pensam e reformulam práticas, 

tendo em vista a emancipação profissional, parte de três condições básicas: o estudo é 

desencadeado a partir de determinada prática social susceptível de melhoria; é realizado 

levando-se em consideração a espiral de planejamento, ação, observação, reflexão, nova 

ação; é desenvolvido, preferencialmente de forma colaborativa. (IBIAPINA, 2008, p.9). 
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Estudo de caso aqui proposto é uma técnica flexível que permite um 

conhecimento mais global do contexto, por considerar a unidade social como um todo, 

permitindo maior aproximação dos sujeitos da pesquisa. André (1995) diz que o estudo 

de caso...  

[...] enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do pesquisador ao selecionar 

uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade. Isso não impede, no 

entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e às suas inter-relações como um todo 

orgânico, e à sua dinâmica como um processo, uma unidade em ação (ANDRÉ, 1995, p. 

31). 

Estudos de caso requerem cuidados com a generalização das suas conclusões, uma vez 

que sua ênfase não está na amostragem estatística representativa de sujeitos e/ou fatos e 

sim em estudo mais específico e aprofundado de um problema.  

Os sujeitos 

Pretende-se envolver um aluno com diagnóstico de deficiência intelectual com quem 

temos mantido contato desde os 11anos de idade , matriculado no 5º ano do Ensino 

Fundamental, e que posteriormente apresentou histórico de reprovação em função de 

dificuldades nas tomadas de decisão para efeito de sua aprovação ou reprovação 

(promoção/retenção) no ano letivo cursado (6º ano). Além do aluno, a professora que 

realiza o atendimento em SRM, representante (s) da equipe técnico pedagógica/ 

coordenação pedagógica e professores das áreas de conhecimento curricular  na referida 

instituição..  

Por se tratar de pesquisa colaborativa/formativa, acreditam-se poder ampliar as 

condições para o desenvolvimento e acesso escolar do aluno, tendo em vista os 

conhecimentos da abordagem histórico cultural quanto à importância da mediação no 

AEE.  

No espaço dos círculos de reflexão apresentam-se a mediação pedagógica como 

conceito central a ser aprofundado entre os envolvidos, bem como estratégia 

metodológica essencial, no “Caso Sol” envolvendo deficiência intelectual. Constitui-se, 

a mediação, desta forma, recurso necessário, efetivo, e inesgotável na objetivação de 

acesso ao conhecimento (práxis), e, portanto, ao currículo escolar do aluno pela via do 

Atendimento Educacional Especializado na referida escola.  

Vigotski (2000) ao falar a respeito do desenvolvimento dos conceitos científicos na 

idade escolar demarca a importância das mediações a se realizarem neste espaço. E isso 

permite trazer maior ênfase para a formação do(a) professor(a) segundo as bases da 

psicologia histórico-cultural e dos estudos do psiquismo sob essa perspectiva: 

[...] existe um processo de aprendizagem; ele tem sua estrutura interior, a sua sequencia, 

a sua lógica de desencadeamento; e no interior, na cabeça de cada aluno que estuda, 

existe uma rede subterrânea de processos que são desencadeados e se movimentam no 

curso da aprendizagem escolar e possuem a sua lógica de desenvolvimento. Uma das 

tarefas fundamentais da psicologia da aprendizagem escolar é descobrir esta lógica 

interna, esse código interior de processos de desenvolvimento desencadeados por esse 

ou aquele processo de aprendizagem. (VIGOTSKI, 2000, p. 325). 
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Admite-se que a escolha da faixa etária e do período escolar, ao se considerar o tempo 

de realização da pesquisa desde 2013 coletando dados, o tempo de carências na 

qualidade de mediações do aluno ao longo da vida pré-escolar, escolar e de outros 

contextos, abre a ressalva de que em curto prazo, podem-se não atingir respostas tão 

satisfatórias no tocante ao desenvolvimento mediado do aluno , mas certamente, por se 

tratar de pesquisa com caráter colaborativo/formativo, se estará diante de constatações 

que trarão implicações favoráveis para a realidade do acesso escolar dele e de futuros 

alunos com deficiência intelectual matriculados na escola.   

A pesquisa sobre mediação pedagógica no AEE visando o acesso curricular do aluno 

com deficiência intelectual, priorizando o desenvolvimento de suas funções psíquicas 

superiores, indubitavelmente, convergirá para reflexões sobre conhecimentos visando, a 

realização de planejamento individualizado, desenvolvimento do currículo  escolar na 

relação direta com as características cognitivas do aluno. Desta forma, entende-se 

potencializar a organização do atendimento e prática do AEE - constituído pelas 

professoras da SRM, da sala regular e demais profissionais partícipes na educação 

escolar institucional, segundo uma proposta inclusiva que não se limite a discursos 

legalistas nem por eles seja engessado. Para tanto, considera-se que aprofundamentos 

sobre a mediação na perspectiva histórico cultural, permitirá desdobramentos profícuos 

de uso como recurso pedagógico, metodológico na identificação, aprendizagem e no 

desenvolvimento de alunos(as) com deficiência intelectual, tendo como princípio básico 

suas próprias estratégias de pensamento, situando-o historicamente. É neste formato que 

se acredita ser possível ampliar os índices de satisfação, do AEE no COLUN/UFMA.  

A regulação do AEE sob a perspectiva histórico cultural de conhecimento terá como 

principal ênfase, o critério da qualidade, por onde, e de onde se desenvolverão bases 

conceituais na produção do conhecimento pelos professores  e demais envolvidos no 

AEE, enfaticamente, na consecução de aprofundamentos sobre a mediação enquanto 

estratégia para a inclusão do aluno com deficiência intelectual no currículo escolar. Para 

tanto, segue-se a compreensão conceitual de Vygotsky apresentada por Luria (1990): 

 A propriedade elementar característica da consciência humana escolhida por Vygotsky 

foi a da mediação. Segundo esta concepção, proposta pela primeira vez por Vygotsky 

no início da década de 20, tanto o comportamento dos animais como o do homem 

constroem-se sobre uma base reflexa. Porém o homem não está restrito a simples 

reflexos tipo estímulo-resposta; ele consegue estabelecer conexões indiretas entre a 

estimulação que recebe e as respostas que emite através de vários elos de mediação. 

Quando o homem introduz uma modificação no ambiente através de seu próprio 

comportamento, essa mesma modificação vai influenciar seu comportamento futuro. O 

reflexo simples transforma-se num sistema reflexo no qual os instrumentos usados pelo 

homem para atuar no seu ambiente tornam-se sinais que ele então passa a usar para 

influenciar seu próprio comportamento. Vygotsky acreditava que esta formulação 

possibilitava tanto a conservação do princípio do reflexo material como base do 

comportamento quanto a análise das funções psicológicas humanas enquanto atos 

mentais mediados e complexos. (LURIA, 1990, p.12 e 13). (Grifos nossos). 

  Assim, acredita-se que o (a) professor (a)/profissional no atendimento educacional 

especializado não deve prescindir dos conhecimentos, como os da mediação, para que 
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se lhe ampliem as lentes de observação do fenômeno em alusão visando o 

desenvolvimento de estratégias cognitivas dos alunos com deficiência intelectual, e, 

pedagógicas para intervenções nas SRM, nas salas de aulas regulares, na escola como 

um todo.  

Portanto, em síntese, o intento até aqui delineado demarca a importância de 

aprofundamentos metodológicos para realização de mediação, segundo a abordagem 

histórico cultural, e para o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, 

segundo uma proposta que se paute na concreticidade do AEE na realidade do 

COLUN/UFMA.  

A forma inicial de aproximação com a realidade investigada se deu com a apresentação, 

à equipe gestora da escola, das características, os objetivos e metodologia da pesquisa, 

bem como de seus critérios. 

A investigação será fomentada por instrumentos e metodologias visando o alcance dos 

objetivos da pesquisa por meio de apreensão da (s) forma (s) da dinâmica pedagógica no 

AEE que se materializam na relação professor(es) /demais profissionais - aluno com 

deficiência intelectual.  

Na perspectiva de alcance dos objetivos da pesquisa colaborativa por meio de estudo de 

caso, resguardam-se, contudo, outras formas de interpretação das categorias que 

surgirem, como por exemplo, por meio da Análise do Discurso. O posicionamento 

investigativo sofre influência de comportamentos metodológicos da pesquisa de 

SILVA, 2011, que enfatiza a importância e o peso dos significantes (palavras, rótulos, 

expressões) na constituição da subjetividade.  Para esta autora, são estes significantes 

que deverão ser escutados e é deles que deveremos extrair significações. Para nós, os 

significantes e significados dar-se-ão por meio, das práticas desenvolvidas no 

Atendimento Educacional Especializado com o aluno com deficiência intelectual, da 

relação AEE/Sala regular, por meio de entrevistas realizadas com as professoras da 

SRM, e sessões de caráter formativo (Círculo reflexivo) onde serão resguardadas 

possibilidades de escuta e elaborações conceituais sobre o fenômeno estudado 

envolvendo tanto as professoras da SRM, professores representantes das áreas da sala 

regular quanto profissionais da equipe pedagógica da escola. 

 

Os procedimentos e recursos metodológicos 

 

Contatos iniciais com professor (es) da SRM, da sala de aula regular e representantes da 

equipe pedagógica: primeiro contato será realizado com o(s) professor(es) do aluno, 

para lhes explicar o(s) objetivo(s) da investigação, o tipo e características da pesquisa e 

as atividades que serão desenvolvidas e obter deles a assinatura de documento de 

autorização, para realizar os procedimentos do estudo. Estes contatos poderão ser feitos 

coletivamente na própria escola da(s) criança(s). 

Contatos iniciais com responsável pelo aluno: os contatos iniciais com o responsável, 

são para lhe explicar o objetivo da investigação e obter dele a assinatura de documento 

de autorização, para realizar os procedimentos do estudo. Estes contatos poderão ser 

feitos na própria escola do aluno; 
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Entrevista com o professor da SRM  : a entrevista tem como objetivo coletar dados de 

identificação da realidade do AEE, inclusive o realizado em SRM, como suas 

facilidades, dificuldades pedagógicas no relacionamento com o aluno, as concepções e 

fundamentos teóricos e metodológicos quanto aos objetivos e dinâmica de 

funcionamento do AEE/SRM, bem como seus enfrentamentos diante da proposta deste 

apoio na relação com o contexto curricular do aluno com deficiência intelectual. Poderá 

ser realizada na própria escola; 

 Contexto de observação: momento de observação, pelo pesquisador, das atividades e 

estratégias pedagógicas realizadas pelas professoras na SRM visando o 

desenvolvimento das FPS do aluno, das atividades realizadas no contexto regular, 

ambas, visando o acesso do mesmo ao contexto de escolarização. Levar-se-á em conta, 

nesse momento, a intencionalidade das(os) professoras(es) na dinâmica da sala, suas 

convicções, inquietações, o(s) respaldos teóricos de sua prática, concepção de mediação 

pedagógica, bem como as características do aluno caso na relação com o conhecimento.  

Ainda com relação ao contexto de observação na SRM, algumas sessões do atendimento 

incluirão intervenções colaborativas junto ao aluno. Este momento ocorrerá em 

alternância com o “Círculo Reflexivo”, que também integra a proposta metodológica 

deste estudo assim explicitada:  

Círculo reflexivo - envolve a professora da SRM, representante(s) da equipe pedagógica 

e coordenação da escola, além de professores da sala de aula regular do aluno com 

deficiência intelectual. Neste espaço formativo serão realizados estudos e debates para a 

elaboração de uma Proposta de Atendimento Educacional Especializado que se 

converterá em um plano. Esta postura pretende implicar um exercício teórico prático 

entre o objeto de estudo da pesquisa e o percurso metodológico da mesma para seu 

alcance. 

A proposta de AEE que se efetivará por meio dos momentos desta pesquisa deverá ser 

referendada pelo Projeto Pedagógico do COLUN/UFMA e se constituirá como 

referência teórico metodológica na efetivação do apoio à inclusão na instituição. Em 

síntese, a pesquisa, em seu percurso e conclusão pretende demonstrar a necessidade da 

mediação enquanto constituinte permanente na elaboração e desenvolvimento de Plano 

de AEE constando prioridades curriculares bem como as flexibilizações necessárias 

para a inclusão do aluno.  

O Círculo reflexivo acontecerá em (oito) encontros que terão a duração de um turno 

letivo, cada. Ocorrerá em dias planejados juntamente com os membros do “Círculo” 

acatando a agenda do COLUN/UFMA, sem provocar solução de continuidade na 

dinâmica escolar já estabelecida. Assim este espaço formativo abrangerá:  

• O primeiro momento será de escuta a respeito da situação pedagógica do aluno no 

contexto escolar e do como se comportam em relação à sua função - professora da 

SRM, professor(a) do ensino regular e equipe pedagógica - no processo de 

escolarização do aluno. O discurso dos participantes deverá ser contextualizado pelas 

características do aluno caso, segundo sua visão, pela forma como organizam seus 

respectivos contextos pedagógicos (intervenções, planejamento, plano, objetivos, 

metodologia(s), recursos, forma(s) de avaliação e pelas atividades desenvolvidas com o 

mesmo). Considera-se este momento muito importante, para posteriores análises 
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envolvendo os dados coletados na etapa da entrevista com a professora da SRM, a 

observação na SRM e nas salas de aulas regulares, e ainda os dados que serão 

levantados a partir dos discursos dos participantes no círculo reflexivo. Neste último, 

falarão de sua prática, mas contextualizando a partir das características individuais do(s) 

alunos(as) e dos elementos constituintes desta prática - aqui ocorrerão os 

aprofundamentos de conhecimentos sobre a mediação pedagógica em torno do caso em 

estudo, que conforme já explícito será transversal, nesta pesquisa colaborativa para 

efetivação de um modelo identitário de AEE no COLUN. Acredita-se, no potencial 

formativo desse momento, se se pensar que, todo sujeito na condição de escuta, também 

tira proveito do discurso que dirige ao outro.  

• O segundo momento em que, após leituras da abordagem histórico cultural, 

relacionadas ao conceito de mediação, conjuntamente com os participantes serão 

levantadas situações pedagógicas visando sua problematização e consequentemente, 

formas para a regulação do meio pedagógico. Em outras palavras, que medidas poderão 

ser tomadas, para que o AEE se objetive segundo características e condições para o 

desenvolvimento do aluno em seu contexto escolar? Há que se garantir como postura 

metodológica da pesquisa o cuidado para que não sejam apresentadas alternativas e 

soluções que não sejam construídas e valorizadas coletivamente.  

• O terceiro momento será de síntese, envolvendo uma proposta de AEE construída, 

mediada e colaborativamente para o referido aluno, do COLUN/UFMA. Evidencia-se 

que no cerne desta proposta, serão discutidos elementos centrais para elaboração do 

Plano de AEE.              O círculo reflexivo, como já referido, ocorrerá em alternância 

com o AEE dispensado ao aluno, e com as aulas da sala regular dos professores sujeitos.  

             Os momentos do círculo também deverão acontecer na própria escola da 

pesquisa. Serão apresentadas questões disparadoras no momento da escuta e questões 

temáticas que embasarão as leituras e dinâmica do círculo reflexivo por meio de seus 

momentos com a finalidade oportunizar aprofundamentos conceituais sobre mediação 

enquanto instrumento necessário no AEE a alunos com deficiência intelectual. 

 O gravador, a filmadora e/ou a máquina fotográfica, o diário de registros, o roteiro de 

entrevista serão assim utilizados: o gravador será usado para registro fonográfico do 

conteúdo da entrevista semiestruturada com o professor da SRM. A filmadora e/ou 

máquina fotográfica para registro do contexto de observação na SRM e no Círculo 

Reflexivo. A filmadora e a máquina fotográfica poderão ser ainda utilizadas em 

momentos que se considere de fundamental importância quanto aos objetivos da 

pesquisa e quando se perceber eventos do contexto da pesquisa que ajudarão a 

compreender melhor o processo pedagógico, os sujeitos, e o objeto pesquisado.  

Na entrevista, será utilizado roteiro semiestruturado onde se registrarão dados de 

identificação dos sujeitos e questões relativas à problemática em estudo e aos seus 

objetivos. Na apreensão de dados do contexto de observação - na SRM e nas aulas 

regulares - fará parte, também, o diário de registros. 

Um relatório da investigação será apresentado em formato de caso 

constando propostas de planejamento para o AEE do aluno com deficiência intelectual 

na escola, enfaticamente as que envolvem questões relativas ao desenvolvimento do 

currículo na relação direta com as características cognitivas do aluno e com uma 
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proposta inclusiva de AEE no âmbito do COLUN/UFMA. Este documento se 

viabilizará com as informações e reflexões envolvendo os sujeitos e contextos, através 

dos procedimentos e recursos de pesquisa. Estes dados serão acompanhados de 

inferências e interpretações. Nomes fictícios serão dados para os sujeitos da pesquisa e 

para as instituições que atenderam o aluno em referência anteriormente à sua 

escolarização no COLUN/UFMA, com o objetivo de preservar-lhes a identidade. 

Serão divulgados os resultados desta investigação, oportunamente, aos 

sujeitos participantes, em eventos científicos e em periódicos, revistas e livros. 

            

 CRONOGRAMA 

 

 A N O 

  ATIVIDADES 2013 2014 2015 

 Contatos iniciais com professores - SRM/Sala Regular, 

aluno e responsável (mãe) para autorização da 

pesquisa de doutorado. 

X   

 Elaboração preliminar do “Caso Sol” X   

 Relatório final do “Caso Sol” na consecução de 
Disciplina no PPGEd/UFRN 

 x  

 Círculo Reflexivo - 1º Momento e 1º encontro 

 Apresentação, aos integrantes do “Círculo”, dos 

objetivos e metodologia do mesmo nos três 

momentos de sua realização contemplando sessão de 

apresentação da metodologia, elaboração de 

cronograma de encontros.  

 x  

 Círculo Reflexivo - 1º Momento e 2º encontro 

Sessão de escuta aos participantes por meio de 

questões mediadoras, e socialização do “Caso Sol” 

  

 x  

 2º momento - cinco encontros envolvendo sessões 

de aprofundamento do conceito de mediação e dois 

encontros para sistematização do Plano de AEE à 

“Sol”. 

 

 x X 

 3º momento - Apresentação do Plano de AEE ao 

COLUN/UFMA.  

 

  X 

 Quadro- cronograma de atividades 
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Algumas considerações 

 

Entende-se que o objeto desta pesquisa-ação por seu caráter colaborativo permitirá 

ampliar conhecimentos fundamentais sobre a mediação como recurso fundamental e 

inesgotável no desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual, por meio de 

estratégias metodológicas compatíveis com as características individuais inerentes aos 

sujeitos na aprendizagem curricular. Para tanto, a materialização do AEE, na realidade 

investigada se constitui um pilar na consecução de tal objeto.   

  Acredita-se que o estudo poderá contribuir com a pedagogia, ampliando o conceito de 

mediação a serviço do AEE com o público referido, subordinando-o aos propósitos da 

educação inclusiva, cujo caráter não reforce alguns discursos que pintam a exclusão 

com as tintas da inclusão. Sob essa perspectiva de inclusão é indispensável que 

professora da SRM, professores da sala regular, e demais profissionais da educação 

disponham de lentes teóricas e metodológicas que os habilitem, dialógica e 

colaborativamente, na identificação de obstáculos ou “pontes” para a aprendizagem do 

aluno com deficiência intelectual e fomento às estratégias e utilização de recursos que 

viabilizem o desenvolvimento das FPS e curricular dos mesmos.   

 

CASO “SOL ” 

“Sol” tem 10 anos de idade, cursa o quinto ano do Ensino Fundamental no 

COLUN/UFMA, possui diagnóstico de Deficiência Intelectual. De acordo com 

informações colhidas durante a anamnese, realizada no início do ano letivo de 2012, 

“Sol” mora com a mãe (dona de casa, 39 anos), o pai (garçom, 28 anos), duas irmãs 

(com 12 e 11 anos) e um irmão (com 5anos). Possui um irmão (com 14 anos) que mora 

com a avó materna. A família possui uma renda familiar de um salário mínimo e 

participa do Programa Bolsa Família – PBF.  

                 No que se refere à história gestacional, a gravidez da criança não foi 

programada. A mãe relata que, nesse período, a família morava com a sogra e 

vivenciava muitos conflitos familiares e dificuldades financeiras. Informou que não teve 

acompanhamento pré-natal, tendo realizado apenas algumas consultas e que não fez uso 

de drogas durante a gestação.  

                “Sol” nasceu de parto normal, a termo, em casa, com a ajuda de parteira. A 

mãe declara que, após o nascimento do filho, compareceu ao médico e fez os exames 

necessários, inclusive o teste do pezinho, mas nunca foi receber o resultado. Afirma ter 

sofrido de depressão pós-parto e ter recebido acompanhamento psicológico para a 

superação desse transtorno.   

                O laudo da avaliação médica, realizado em 31 de janeiro de 2012, pela perícia 

da UFMA, nega a presença de deficiência (física, sensorial, intelectual), detalhando 

Transtorno de Fala e Linguagem (CID F80). No entanto, a mãe apresentou à escola três 

atestados médicos, que apontaram discrepâncias com relação ao diagnóstico: o primeiro, 

realizado em 21 de agosto de 2008 por uma neuropediatrarefere a um Retardo Mental 

Moderado (F 71.0), Deficiência Auditiva, Distúrbios de Cognição, Linguagem e 

Distúrbios do Comportamento, apontando Transtorno Hipercinético não Específico 

(CID F 90.9). O segundo, realizado em 20 de outubro de 2010 por uma psiquiatra de 
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infância e adolescência, aponta Retardo Mental Grave (CID F 72.1), com 

comprometimento significativo de comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento. O terceiro, realizado em 23 de abril de 2012, pela mesma psiquiatra 

anterior, informa que Sol está em acompanhamento psiquiátrico na APAE desde janeiro 

de 2009, com o diagnóstico de Deficiência Mental Moderada. Este último, além de 

especificar o diagnóstico, informa que Sol precisa de assistência nas atividades diárias, 

reconhece algumas cores, não adquiriu orientação temporal esperada para a idade, não 

faz cálculos simples, não se alfabetizou, às vezes confunde sua idade, faz uso de 

medicação e está bem em relação ao comportamento. Encaminha o mesmo para 

Psicologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, porém, se encontra sem atendimento 

nessas áreas até a presente data.  

                A queixa principal apresentada pela mãe, durante a anamnese, é a lentidão na 

aprendizagem, hiperatividade, falta de atenção e de concentração do filho, tanto nas 

atividades escolares como extraescolares, tais como: não consegue se concentrar para 

assistir televisão; “implica” com os irmãos em casa; apresenta dificuldades para dormir 

à noite; não possui noção de perigo, por exemplo, atravessa a rua sem olhar para os 

lados e gosta de brincar com fogo, evidenciando que não tem noção de perigo.  Ela 

declarou que Sol faz uso de uma medicação controlada, contudo, declarou não ter 

seguido a orientação médica, pois só administrava uma das duas doses diárias receitadas 

pela médica. Afirmou que, às vezes, é o próprio filho que pede para tomar a medicação 

quando está muito agitado. Nega antecedentes familiares relativos à deficiência 

intelectual. 

                No que tange ao desenvolvimento neuropsicomotor, a mãe apontou que Sol 

apresentou atrasos na aquisição da linguagem, afirmando que por volta dos quatro anos 

ainda tinha dificuldades na fala, superando a partir dos seis anos de idade. Refere 

problemas de audição (capacidade reduzida no lado do ouvido esquerdo) desde os cinco 

- seis anos de idade. 

                    Durante sua trajetória escolar, conforme depoimento da mãe, Sol nunca 

ficou reprovado. Iniciou a Educação Infantil aos 04 anos de idade na Unidade de 

Educação Básica “Satélite”. Ingressou no primeiro ano do Ensino Fundamental na 

Unidade de Educação Básica Cometa, onde permaneceu até o ano de 2011. A mãe 

declarou que não havia percebido problemas, exceto agitação e dificuldades na 

aprendizagem, desde que iniciou a vida escolar. Reclamou que, na escola anterior, o 

filho se queixava de não levar tarefas para casa, como os outros alunos, e que o mesmo 

nunca recebeu nenhum Atendimento Educacional Especializado.  

 Na época deste levantamento, não foram encontrados documentos relativos ao histórico 

escolar do aluno Sol. De acordo com o relatório pedagógico, disponibilizado pela 

Unidade de Educação Básica “Meteoro”, realizado com o auxílio da especialista em 

Educação Especial dessa rede de ensino, no início do ano letivo de 2011, verificamos 

nos registros que o mesmo, no aspecto socioafetivo, conseguia se comunicava 

oralmente em diferentes situações do cotidiano, bem como se comportava de maneira 

alegre e carinhosa. Em sala de aula era comunicativo e interagia normalmente, porém, 

apresentava déficit de atenção e impaciência em determinados momentos. 
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 Com relação aos componentes curriculares, no processo de leitura e escrita, havia uma 

referência ao nível silábico com valor sonoro, reconhecia algumas letras do alfabeto e 

sílabas, conseguindo transcrever algumas palavras. Na Matemática, sabia identificar 

alguns números de 1 a 10. Em Artes, conhecia cores primárias e secundárias, conseguia 

fazer contornos e pintar o interior de figuras propostas para colorir. Quanto à caligrafia, 

o destaque feito no referido relatório (referente a 2011) é de que houve, ao longo do 

processo, uma evolução regular. O mesmo documento evidenciou, ainda, que as faltas 

do aluno na escola (que superam um total de 40) dificultaram a continuidade do 

processo de ensino.  

             A caracterização relativa ao desenvolvimento global do aluno nos aspectos 

sensoriais, psicomotores, cognitivos, socioafetivos, práticos e de saúde, foi realizada 

pelo NAPNEE, através de avaliações pedagógicas específicas para esse fim, ocorridas 

no período de 06 a 23/11/2012, no horário oposto à escolarização. 

                 No que diz respeito aos aspectos sensoriais relativos à percepção visual, 

auditiva, tátil, gustativa e olfativa, observamos que, aparentemente, o aluno não 

apresenta comprometimento significativo nestas áreas. Contudo, entendemos que uma 

investigação mais sistemática, com maior frequência e por mais tempo poderá dirimir 

dúvidas ou mesmo oportunizar um desvelamento maior desse fenômeno. 

Ainda contextualizando os aspectos sensoriais, foi observado que “Sol” consegue 

distinguir visualmente diferenças e semelhanças entre objetos, desenhos, letras e 

números, embora ainda confunda algumas letras parecidas, conforme esclareceremos 

mais adiante. Percebe sons diferenciados em si mesmo, em objetos e no ambiente físico, 

discriminando a sua intensidade e a localização. Não nomeia, mas percebe através do 

tato diferentes tipos de texturas, espessuras, pesos e tamanhos em objetos. Identifica 

diferentes odores e sabores, estando com os olhos vendados.  

Com relação aos aspectos psicomotores, se verificou que o aluno não apresenta 

dificuldades de coordenação motora ampla. Consegue realizar encaixes de objetos com 

formatos e espessuras diferentes, porém, movimentos finos e sequenciados não 

consegue realizar com precisão, como, por exemplo, dar o laço no seu tênis. Na 

coordenação gráfico-manual, apresenta uma representação gráfica reconhecível 

(utilizando letras de forma), contudo, se verificaram dificuldades na qualidade dos 

traçados com letras cursivas. Consegue aplicar conceitos espaciais (atrás, na frente, ao 

lado, em cima e embaixo), porém apresenta dificuldade para aplicar conceitos de 

lateralidade (esquerda e direita) em seu próprio corpo. Nos aspectos relativos à 

orientação espaço-temporal, reconhece os dias da semana, contudo, não é orientado 

quanto aos meses do ano, não consegue distinguir as datas comemorativas referentes a 

cada mês, por exemplo.  

No que tange aos aspectos cognitivos, relativos à capacidade de atenção e à memória, se 

percebeu que o mesmo não mantém foco nas atividades por muito tempo e não 

consegue se concentrar na execução das respostas. É facilmente distraído por estímulos 

alheios à atividade proposta, não prestando atenção a detalhes ou cometendo erros por 

distração.  Consegue transmitir recados simples, mas apresenta dificuldades quando lhe 

são comunicadas duas ou mais ordens complexas. Tem dificuldade para memorizar e 

processar rapidamente várias informações. Reconhece sua idade, mas não lembra a 
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idade de seus familiares próximos. Consegue nomear todos os colegas da turma, 

identificando as disciplinas e seus respectivos professores em cada dia da semana. 

     No que se refere ao raciocínio lógico-matemático, “Sol” apresenta limitada 

capacidade de abstração e generalização, acarretando dificuldades na aquisição de 

alguns conceitos matemáticos - o que vem antes e depois, em uma sequência numérica, 

por exemplo. Realiza associação de números a quantidades pequenas, no máximo até 

10. Aparenta não ter noção de conservação de líquido, massa, peso e comprimento.  

Na questão específica da Linguagem oral e escrita, o aluno em evidência reconhece o 

alfabeto, fazendo leitura por associação (B de bola, N de navio, A de avião), porém, 

ainda confunde letras parecidas, tais como: T/P, Q/G, B/D e N/M. Reproduz os traços 

da escrita, utilizando letras de forma. Percebe que é preciso variar os caracteres para 

obter palavras diferentes. Em alguns momentos, consegue estabelecer relação sonora 

com algumas palavras, utilizando duas ou três letras para representar sons, escolhendo 

aquelas que lhe são mais familiares para usar as suas hipóteses: AX (abacaxi), AC 

(maçã), EC (melancia).  Em outras situações, utiliza hipótese relacionada com o 

tamanho das coisas, pessoas ou objetos que deseja escrever.  Quanto maior for o objeto 

ou pessoa, maior a quantidade de letras empregadas nas palavras (HAS - Mateus / irmão 

menor; ABOH - Lucas / irmão mais velho).  

Quanto ao aspecto sócio afetivo, “Sol” demonstra ser afetuoso nas relações 

interpessoais, gosta de brincar com seus pares, abraçar e conversar com pessoas adultas 

na escola. É muito brincalhão. Apresenta interesse por atividades esportivas (futebol), 

música e informática.  

                 Nos aspectos práticos, relativos à autonomia e independência, observamos 

que o aluno, apesar de realizar as atividades da vida diária sozinho, ainda precisa de 

assistência no que se refere às atividades de higiene pessoal, vestuário e alimentação, 

necessitando de orientação e supervisão constantes.  Consegue utilizar dinheiro para a 

compra de lanches na hora do recreio, reconhecendo as cédulas e moedas. 

  As informações coletadas em documentos, junto ao contexto familiar, as adquiridas 

com os professores da sala regular e professora de sala de recursos e obtidas por meio 

de observação nestes dois últimos contextos fundamentou o que se considera poder 

chamar de levantamento das necessidades educacionais específicas do aluno “Sol” 

visando à elaboração de Plano de AEE e o acesso ao currículo da sala de aula regular.  

. 
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Apêndice F - Questões para observação de professores das disciplinas 

 

 

 

8º ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO NO COLUN/UFMA 

“MEDIAÇÃO NO AEE: TECENDO A INCLUSÃO DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA POR MEIO DO ENSINO 

COLABORATIVO” 

 

  

No 8º encontro do “Círculo Reflexivo” nosso objetivo (será) discutir e refletir sobre as 

possibilidades de articular conhecimentos  do ensino colaborativo aos  da mediação na 

organização do AEE ao aluno com deficiência intelectual. Este encontro terá um caráter 

um pouco diferenciado dos demais, uma vez que a temática abrangida pelo objetivo do 

encontro visou realizar planejamento para o sétimo e último encontro do “Círculo 

Reflexivo”. Para isso, se recorreu, aos conhecimentos já trabalhados, às observações do 

grupo no momento da avaliação realizada no dia 16/06/2015 quanto aos 

aprofundamentos em torno do conceito de mediação, bem como, do processo 

metodológico utilizado.  

Assim, o propósito do sexto e sétimo “Círculo Reflexivo”, é de sistematizar e planejar 

as estratégias de mediação para envolver todos os professores do aluno “Sol”, a equipe 

pedagógica e gestora do COLUN, bem como o Conselho de Classe responsável pelas 

decisões que envolvem o contexto escolar do referido aluno e ainda definir objetivos e 

conhecimentos a serem tangenciados no último encontro do “Círculo”, onde 

discutiremos: “Mediação no AEE: tecendo a inclusão de aluno com deficiência 

intelectual na escola por meio do Ensino colaborativo”.  

Assim, o oitavo e último “Círculo Reflexivo” pretende: 

• propiciar uma interlocução entre professores do aluno com deficiência 

intelectual, equipe pedagógica, Conselho Escolar e pesquisadora que no exercício de 

suas funções se articulam para promover o desenvolvimento curricular dos alunos no 

COLUN/UFMA; 

 

• Compreender a concepção de AEE como momento histórico que a partir de suas 

contradições reflete a urgência de se repensar a função da escola para a diversidade; 

• Argumentar sobre os condicionantes e determinantes para um AEE, em processo 

de implantação no COLUN/UFMA; 

• Refletir acerca das demandas decorrentes do AEE para o aluno com deficiência 

intelectual com caráter mediado por meio do Ensino Colaborativo. 
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Apêndice G - Roteiro de observação da SRM 

 

 

Roteiro de observação direcionado a professora da SRM 

 

Data:                  Início:                                     Término:  

 

      Pontos a serem considerados na observação com ênfase sobre uma possível atitude 

mediadora segundo bases conceituais da abordagem histórico cultural: 

 

1. Postura pedagógica da professora (características teórico-metodológica 

predominantes). 

 

2. Estratégias metodológicas utilizadas na condução do processo de atendimento 

especializado AEE/SRM:  

a) Organização do espaço  

b) Intencionalidade na realização das atividades pedagógicas na relação direta com as 

demandas cognitivas/curriculares do aluno)  

 

c) A avaliação dos níveis de desenvolvimento de “Sol” são aspectos observáveis?  

    d) Que tipo de atividades são propostas na sala de recursos (tipos, características, 

individualização, intencionalidade). 

e) Efeitos observados em função da ação pedagógica da professora visando o acesso do 

aluno com DI ao currículo escolar.  

.  

f) Outros aspectos considerados relevantes 
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Apêndice H - Roteiro de observação da SR 

 

 

 

Roteiro de observação direcionado a professor (a) da sala de aula regular 

 

Disciplina: 

Série:                Turma:                                    Data:              

 Início:                                     Término:  

 

 

1. Postura pedagógica do professor (envolvimento da/com a turma enfoque em 

características teórico-metodológicas predominantes). 

 

2. Estratégias metodológicas utilizadas na condução do processo de ensino (inclusivo):  

a) Organização do espaço 

b) Desenvolvimento do currículo (intencionalidade das atividades pedagógicas na 

relação direta com as flexibilizações curriculares).  

c) Avalia conhecimentos prévios dos alunos  

d)Atividades propostas em sala (segue padrões de homogeneização ou não?). 

d) Tipo (s) de intervenção realizada (s) pelo professor (a) em relação a mediação 

segundo a abordagem histórico cultural. 

e) Postura avaliativa (em relação ao processo pedagógico) 

f) Efeitos observados no aluno com DI da ação pedagógica do professor em função do 

acesso ao currículo escolar. (esta observação deve levar em conta, o comportamento do 

aluno na relação direta com os colegas). 

. g) Outros aspectos considerados relevantes 
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Apêndice I – Modelos de termos de consentimento livre e esclarecido 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, Reginaldo Manoel Almeida Moraes, Diretor do Colégio Universitário Federal do 

Maranhão autorizo a realização da pesquisa científica em nível de doutorado, intitulada 

“MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ALUNO 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO - AEE: estudo sobre as contribuições da abordagem histórico 

cultural” a ser realizada neste estabelecimento de ensino, pela Dda. Hilce Aguiar Melo, 

sob orientação da Profª. Dra Lúcia de Araújo Ramos Martins da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte/UFRN. 

Conforme explicitado pela referida pesquisadora, o estudo ligado à Linha de Pesquisa 

Educação e inclusão em contextos escolares e não escolares, se efetivará por meio dos 

objetivos e metodologia que se descrevem neste documento, o que implicará, portanto, 

no acesso a dados a serem colhidos neste Colégio de Aplicação.  

A pesquisadora ressaltou que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 196/96 que trata da 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientou, ainda, que tais dados serão utilizados 

tão somente para realização do estudo segundo os objetivos: 

Gerais:  

• Compreender o trabalho pedagógico escolar do AEE do aluno que apresenta 

deficiência intelectual a partir do conceito de mediação vigotskiano. 

• Construir com os educadores da escola responsáveis pelo atendimento do aluno 

com deficiência intelectual uma proposta de AEE tendo como suporte teórico 

metodológico a mediação. 

Específicos: 

• Caracterizar o trabalho pedagógico das professoras realizado na SRM com o 

aluno;  

• Refletir, juntamente com as professoras da SRM, representante (s) da 

coordenação pedagógica e professores da sala regular do aluno sobre as características 

da ação mediada realizada no AEE, em função da inclusão deste, a partir da abordagem 

histórico cultural; 

• Contribuir para que o trabalho pedagógico no AEE se realize segundo as 

características da mediação, com vistas ao acesso curricular do aluno com deficiência 

intelectual.  

 

São Luís, ___/___/___ 

________________________________________ 

Reginaldo Manoel Almeida Moraes 

Diretor do COLUN/UFMA 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Sr (a) responsável 

        Por meio deste documento, solicitamos de Vossa Senhoria, autorização para 

realização de estudo, envolvendo o aluno Mailson Diniz Araújo, visando    

elaboração  de Tese intitulada “MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA 

DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: estudo sobre as 

contribuições da abordagem histórico cultural”. 

Solicitamos ainda de V. Sa autorização para registro de imagens que 

juntamente com os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados assegurando-se o 

sigilo dos dados obtidos, da identificação do aluno e demais participantes do estudo. 

A pesquisa será realizada pela aluna Hilce Aguiar Melo, RG 64797396-0, CPF 

269275863-34, estabelece parceria com o Colégio Universitário - COLUN - da 

Universidade Federal do Maranhão, CNPJ 06.279.103/0001-19, para desenvolvimento de 

pesquisa científica em nível de doutorado, na Linha de Pesquisa Educação e inclusão 

em contextos escolares e não escolares, com os objetivos: 

Gerais:  

 Compreender o trabalho pedagógico escolar do AEE do aluno que apresenta 

deficiência intelectual a partir do conceito de mediação vigotskiano. 

 Construir com os educadores da escola responsáveis pelo atendimento do aluno 

com deficiência intelectual uma proposta de AEE tendo como suporte teórico 

metodológico a mediação. 

Específicos: 

 Caracterizar o trabalho pedagógico das professoras realizado na SRM com o 

aluno;  

 Refletir, juntamente com as professoras da SRM, representante (s) da 

coordenação pedagógica e professores da sala regular do aluno sobre as 

características da ação mediada realizada no AEE, em função da inclusão deste, 

a partir da abordagem histórico cultural; 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DIRECIONADO A(O) 

COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A)  

Prezado (a) Coordenador (a) 

        Por meio deste documento de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte CNPJ 24.365.710/0001-

83, a aluna Hilce Aguiar Melo, RG 64797396-0, CPF 269275863-34, 

estabelece parceria com o Colégio Universitário - COLUN - da 

Universidade Federal do Maranhão, CNPJ 06.279.103/0001-19, para 

desenvolvimento de pesquisa científica em nível de doutorado, na Linha 

de Pesquisa Educação e inclusão em contextos escolares e não 

escolares, com o objetivo de: 

 Analisar características do AEE no que tange a 

pertinência da mediação enquanto conceito transversal ao 

trabalho pedagógico para responder às necessidades 

específicas de aprendizagem e inserção curricular de 

aluno que apresenta deficiência intelectual. 

Na oportunidade, solicitamos de V. Sa. Contribuições no 

sentido da participação do “Círculo reflexivo” que se constitui parte 

dessa pesquisa colaborativa,  em que a pesquisadora, acima 

identificada, irá desenvolver nesta Escola: estudo envolvendo o aluno 

Mailson Diniz Araújo  visando    elaboração  de Tese intitulada 

“MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA 

DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO: estudo sobre as contribuições da abordagem 

histórico cultural”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DIRECIONADO A(O) 

PROFESSOR(A)  

Prezado (a) Professor (a) 

        Por meio deste documento de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte CNPJ 24.365.710/0001-83, a 

aluna Hilce Aguiar Melo, RG 64797396-0, CPF 269275863-34, estabelece 

parceria com o Colégio Universitário - COLUN - da Universidade Federal do 

Maranhão, CNPJ 06.279.103/0001-19, para desenvolvimento de pesquisa 

científica em nível de doutorado, na Linha de Pesquisa Educação e inclusão 

em contextos escolares e não escolares, com o objetivo de: 

 Analisar características do AEE no que tange a pertinência da 

mediação enquanto conceito transversal ao trabalho 

pedagógico para responder às necessidades específicas de 

aprendizagem e inserção curricular de aluno que apresenta 

deficiência intelectual. 

Na oportunidade, convidamos à participação da pesquisa em 

conformidade com os procedimentos metodológicos e solicitamos de V. Sa. 

Autorização para a pesquisadora, acima identificada, desenvolver no espaço 

onde exerce atividades docentes, na referida Escola: estudo envolvendo o 

aluno Mailson Diniz Araújo visando elaboração  de Tese intitulada 

“MEDIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO 

DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: estudo sobre as 

contribuições da abordagem histórico cultural”. 

 

 


