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RESUMO 

 

O objetivo dessa tese foi analisar o planejamento e a prática curricular no processo de 

alfabetização de estudantes com deficiência intelectual no ensino fundamental de uma 

escola natalense. Os princípios metodológicos utilizados referem-se à pesquisa ação 

colaborativa. A investigação foi realizada no ano de 2014 e 2015 em uma escola 

vinculada a uma Organização Não-Governamental (ONG) de Natal – Rio Grande do 

Norte. Para fins da investigação, a intervenção no planejamento e nas propostas 

curriculares de alfabetização,foi realizada em colaboração com as seguintes 

profissionais da educação: seis-6 pedagogas que atuam como professoras contratadas na 

instituição, com ênfase para as que atuam com alunos com deficiência intelectual); 3 

estagiárias (atuam como auxiliares ou professores e no momento estão cursando 

pedagogia) e as duas coordenadoras pedagógicas (uma coordenadora do turno matutino 

e a outra do vespertino) e os alunos com deficiência  intelectual. Como procedimentos 

metodológicos foram utilizados a observação direta, entrevistas semiestruturadas, 

análise documental, Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, bem como 

intervenções nas práticas de alfabetização no quarto ano b da escola. Os dados foram 

analisados com base na Análise de Conteúdo. No aporte teórico, apresentam-se aspectos 

conceituais acerca do currículo, inclusão escolar, processos de alfabetização e 

deficiência intelectual. Como resultados são evidenciados o planejamento e as práticas 

curriculares que consubstanciam os processos de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental I têm como característica central o entrelaçamento dos planejamentos, 

estratégias metodológicas e instrumentos avaliativos nos processos de escolarização de 

todos os alunos.Os resultados apontaram para a ausência de atividades de usos sociais 

de leitura e escrita e para as práticas convencionais nos processos de alfabetização de 

dois alunos com deficiência intelectual no quarto ano do ensino fundamental, em 

contrapartida as práticas direcionadas para os demais alunos estavam contextualizadas 

as propostas curriculares. No aspecto colaborativo da pesquisa, os dados apontam para 

as implicações negativas de tais práticas para a aprendizagem humana 

independentemente da deficiência intelectual. Ainda como resultados são propostas 

atividades pedagógicas de leitura e escrita no planejamento para toda a turma e para os 

alunos com deficiência intelectual como alternativas de flexibilização curricular no 

âmbito do processo de alfabetização, com a colaboração de suas professoras pedagogas. 

Por fim, o estudo conclui que a articulação das professoras no planejamento coletivo 

das ações pedagógicas direcionadas ao desenvolvimento e aprendizagem de todos 

contribuindo para o planejamento, a prática curricular e os processos de alfabetizaçãode 

estudantes com deficiência intelectual no ensino fundamental de escola pesquisada. O 

estudo evidencia a relevância de ultrapassar as estratégias de acesso e possibilitar aos 

discentes com deficiência intelectual momentos pedagógicos de participação e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares na escola e consequentemente, a inserção no 

universo letrado, que abrirá novos caminhos para a construção de conhecimentos e para 

a inclusão escolar dos alunos com deficiência intelectual. 

Palavras-chave: Currículo escolar. Deficiência intelectual. Processos de alfabetização.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to analyze the planning and curricular practice in student 

literacy process with intellectual disabilities in elementary school a natalense school. 

The methodological principles used refer to collaborative action research. The research 

was conducted in 2014 and 2015 at a school linked to a non-governmental organization 

in Natal - Rio Grande do Norte. For purposes of research, intervention in planning and 

curricular literacy proposals was held in collaboration with the following professional 

education: six 6 pedagogues who work as teachers hired in the institution, with 

emphasis on working with students with intellectual disabilities ); 3 students of 

Pedagogy (act as assistants or teachers and at the moment are studying pedagogy) and 

two pedagogical coordinators (one coordinator of the morning shift and the other the 

evening) and students with intellectual disabilities. As methodological procedures were 

used direct observation, semi-structured interviews, document analysis, Sessions Study 

and Curriculum Planning and interventions in literacy practices in the fourth year b 

school . Data were analyzed using the Content Analysis. In the theoretical framework, 

are presented conceptual aspects about the curriculum, school enrollment, literacy 

processes and intellectual disabilities. The results shown demonstrated if the planning 

and curriculum practices that embody the teaching and learning processes in elementary 

school had as a central feature of the intertwining of planning, methodological strategies 

and evaluation tools in the education process for all students. The results pointed to the 

lack of reading and writing activities and conventional practices in literacy processes 

developed in the fourth year of primary education with emphasis on participation and 

learning of two students with intellectual disabilities. In the collaborative aspect of the 

research, the data point to the negative implications of such practices for human 

learning regardless of intellectual disability. Even as results are proposed teaching of 

reading and writing activities in planning for the class and for students with intellectual 

disabilities as alternative curricular flexibility in the literacy process, in collaboration 

with their teachers pedagogues. Finally, the study concludes that the articulation of the 

teachers in the collective planning of educational activities aimed at the development 

and learning of all contributing to the planning, curriculum practice and students 

literacy processes with intellectual disabilities in elementary school researched school. 

The study highlights the importance of overcoming the access strategies and enable 

students with intellectual disabilities pedagogical moments of participation and learning 

curricula in school and consequently the inclusion in the literary universe that will open 

new avenues for the development of knowledge and school inclusion students with 

intellectual disabilities. 

 

Keywords : School Curriculum . Intellectual disability. Literacy processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉE 

L'objectif de cette thèse est d'analyser la planification et à la pratique du curriculum 

dans le processus d'alphabétisation des élèves ayant une déficience intellectuelle à 

l'école primaire une école de natalense. Les principes méthodologiques utilisés se 

rapportent à la recherche d'une action concertée. La recherche a été menée en 2014 et 

2015 dans une école liée à une organisation non-gouvernementale (ONG) Natal - Rio 

Grande do Norte. Aux fins de la recherche, l'intervention dans la planification et les 

propositions d'alphabétisation scolaires a eu lieu en collaboration avec la formation 

professionnelle suivante: six 6 pédagogues qui travaillent comme enseignants engagés 

dans l'institution, en mettant l'accent sur le travail avec les élèves ayant une déficience 

intellectuelle ); 3 stagiaires (agir comme assistants ou enseignants et au moment 

étudient la pédagogie) et deux coordinateurs pédagogiques (un coordinateur de l'équipe 

du matin et l'autre le soir) et les étudiants ayant une déficience intellectuell. Comme les 

procédures méthodologiques ont été utilisés l'observation directe, entretiens semi 

structurés, analyse de documents, sessions d'études et de la planification des 

programmes et des interventions dans les pratiques d'alphabétisation dans la quatrième 

année scolaire b. Les données ont été analysées sur la base de l'analyse de contenu. 

Dans le cadre théorique, sont présentés les aspects conceptuels au sujet du programme, 

la scolarisation, les processus d'alphabétisation et de déficience intellectuelle.Les 

résultats sont présentés planification et aux programmes pratiques qui incarnent les 

processus d'enseignement et d'apprentissage à l'école primaire, j'ai comme un élément 

central de l'imbrication de la planification, des stratégies méthodologiques et des outils 

d'évaluation dans le processus de l'éducation pour tous les élèves. Les résultats ont 

souligné le manque de lecture et d'écriture et les pratiques traditionnelles dans les 

processus d'alphabétisation développés dans la quatrième année de l'enseignement 

primaire en mettant l'accent sur la participation et l'apprentissage des deux étudiants 

ayant une déficience intellectuelle. Dans l'aspect collaboratif de la recherche, les 

données soulignent les conséquences négatives de ces pratiques pour l'apprentissage 

humain, indépendamment de la déficience intellectuelle. Même si les résultats sont 

proposés enseignement des activités de lecture et d'écriture dans la planification de toute 

la classe et pour les étudiants ayant une déficience intellectuelle que la flexibilité du 

curriculum alternative dans le processus d'alphabétisation, en collaboration avec leurs 

enseignants pédagogues. Enfin, l'étude conclut que l'articulation des enseignants dans la 

planification collective des activités éducatives visant le développement et 

l'apprentissage de tous contribuer aux processus de planification, la pratique du 

curriculum et les étudiants d'alphabétisation ayant une déficience intellectuelle dans 

l'école élémentaire de recherches de l'école. L'étude met en évidence l'importance de 

surmonter les stratégies d'accès et permettre aux étudiants ayant une déficience 

intellectuelle moments pédagogiques de participation et d'apprentissage des 

programmes à l'école et, par conséquent, l'inclusion dans l'univers littéraire, qui ouvrira 

de nouvelles voies pour la construction de la connaissance et de la l'inclusion scolaire 

des élèves ayant une déficience intellectuell. 

 

Mots-clés: Curriculumscolaire. Déficience intellectuelle. Processus d'alphabétisation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas ciências humanas e sociais, a delimitação do objeto de estudo está 

interligada às vivências e experiências dos pesquisadores-sujeitos ativos na apropriação 

e construção de novos conhecimentos científicos (BEAUD; WEBER, 2007). Tal tarefa 

exige, obviamente, uma articulação precisa com a produção científica existente acerca 

do objeto.  

O objeto de estudo desta tese estabelece interfaces entre planejamento e práticas 

curriculares nos processos de alfabetização de alunos com deficiência intelectual (DI) 

na primeira etapa do Ensino Fundamental. A escolha da temática decorre do 

entrelaçamento da trajetória da pesquisadora nas atividades de pesquisa realizadas 

primeiramente, na iniciação científica, e no campo do ensino e aprendizagem1.  

A investigação realizada em 2014, no mestrado, intitulada “Aprender e ensinar 

na escola inclusiva: Desafios na construção da identidade de pedagogos” teve como 

principal objetivo a descrição dos processos de ensino e aprendizagem e a prática 

pedagógica direcionada aos alunos com deficiência na perspectiva inclusiva. O trabalho 

revelou a relação entre tais processos e a construção da identidade docente e 

profissional das pedagogas participantes da investigação. Outro aspecto evidente na 

pesquisa diz respeito aos processos de constituição da identidade docente das pedagogas 

a partir das experiências com os alunos com deficiência ao longo de suas trajetórias 

profissionais. Tais experiências na pesquisa enfatizaram o estudo do currículo como 

bússola dos processos deensino e aprendizagem dos alunos com deficiência.  

As descobertas da pesquisa de mestrado apontaram para a investigação das 

diversas dimensões das práticas pedagógicas, como concepções e processos de ensino e 

aprendizagem, relação professor-aluno, relação aluno-aluno, atividades e participação 

do aluno com deficiência nas atividades. Os achados da investigação evidenciaram o 

currículo como uma das categorias centrais referente aos processos de ensino e práticas 

na sala de aula. 

É possível afirmar que a adaptação das atividades e propostas curriculares, no 

caso dos alunos com DI, sinaliza os dilemas do ensino direcionado a tais alunos na 

educação básica. Fortalecia-se a perspectiva de haver uma premente necessidade de 

                                                            
1A temática referente às concepções de ensino e aprendizagem foi alvo de estudos no trabalho de 

conclusão do curso de pedagogia e o estudo das concepções já evidenciaram a pertinência dos estudos 

curriculares. 
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pesquisas acerca da interface currículo e o ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência, especificamente na constituição de currículo, planejamentos e práticas 

pedagógicas direcionadas à alfabetização dos alunos com deficiência intelectual. 

O contato empírico com a escola no estudo do Mestradotrouxe à tona a temática 

do currículo como caminho para a compreensão da inclusão escolar com a constituição 

de processos de ensino democráticoscom suas possíveis implicações para a 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual no contexto escolar (FONSECA, 

2015). 

A dimensão curricular aflorou no campo empírico como elemento pertinente 

para a compreensão das práticas pedagógicas na perspectiva da educação inclusiva. 

Pesquisas revelaram a centralidade do currículo nas pesquisas (OLIVEIRA, 2004; 

LIMA; MENDES, 2011; PLETSCH, 2011; PLETSCH; GLAT, 2012), queversam sobre 

a escolarização de alunos com deficiência intelectual com ênfase para o ensino, 

aprendizagem, alfabetização e suas inter-relações com as práticas curriculares.  

Oobjeto deste estudo nasceu da problematização do currículo e dos processos de 

aprendizagens dos alunos com deficiência, notadamente, àqueles que apresentavam 

alguma diferenciação nos processos cognitivos. Na realidade vivenciada na escola 

investigada durante a pesquisa de mestrado, os alunos com deficiência intelectual, 

finalizavam o quinto ano do Ensino Fundamental, sem avanço nas aprendizagens de 

leitura e escrita, embora apresentassem avanços na socialização.  

Assim, no âmbito do doutorado, o olhar investigativo direcionou-se para o 

planejamento e prática curricular nos processos de alfabetização e no ensino e 

aprendizagem de conteúdos do Ensino Fundamental, na perspectiva da inclusão de 

alunos com deficiência intelectual.  

A temática educação da pessoa com deficiência intelectual tem representado um 

notável desafio para estudiosos e pesquisadores de diversas áreas desde o trabalho 

seminal de Jean-Marc-GasparItard (1774-1838), muitos outros médicos tais como 

ÉdouardSéguin (1812 - 1880) e Maria Montessori (1870-1952) desenvolveram 

pesquisas no campo clínico, mas com ênfase para o campo da socialização e educação 

destes sujeitos. Isso revela que, desde o século XVIII, há reconhecimento 

daeducabilidade dos sujeitos com DI (BIANCHETTI, 1995). 

Sem analisar o mérito das abordagens pedagógicas e curriculares que se 

voltaram para a educação da pessoa com DI (JANUZZI, 2004; MAGALHÃES, 2005a; 

2011) é possível afirmar, que em pleno século XXI, sua educação e escolarização ainda 



16 

 

se constituem um desafio para educadores e pesquisadores no âmbito mais específico de 

uma educação especial em perspectiva inclusiva, como será evidenciado no decorrer 

desta introdução.  

A educação inclusiva pressupõe um professor atento à diversidade de estilos e 

modos de apropriação do conhecimento utilizados por todos os alunos em uma escola 

que amplia suas respostas educativas e constrói currículos abertos às demandas de 

variados grupos que constituem a tessitura social (BUENO, 2008; GLAT, 2004).  

Na escola, lócus de nossa investigação do doutorado - realizada na mesma escola 

na qual foi desenvolvida a pesquisa de mestrado- os estudantes com DI apresentavam 

desafios à instituição escolar, notadamente na perspectiva de mediação dos 

conhecimentos referentes à alfabetização, entrelaçados com a necessidade constante do 

planejamento e reflexão sobre/na prática pedagógica e curricular. Ressalta-se que os 

processos contínuos de construção dos currículos são inerentes ao exercício diário da 

docência com vistas à aprendizagem e participação de todos os discentes, inclusive dos 

alunos com deficiência intelectual nas aulas. Esta realidade possibilitou uma 

investigação voltada para as práticas curriculares norteadoras dos processos de ensino e 

aprendizagem de alunos com deficiência, bem como analisar os processos de 

alfabetização de pessoas com deficiência intelectual. 

A finalidade da escolarização na etapa do Ensino Fundamental I é possibilitar 

aos discentes o aprendizado dos saberes referentes à leitura e escrita, conhecimento 

essencial para o acesso às outras áreas de conhecimento constituindo-se, um passo 

decisivo para a inserção no mundo letrado e nas diversas práticas sociais, culturais e 

políticas. 

Pesquisas tais como as de Oliveira (2004), Lima e Mendes (2011), Pletsch, 

(2011), Pletsch e Glat (2012) defendem a capacidade de aprendizagem dos alunos com 

deficiência intelectual. Os processos de ensino têm como desígnio o desenvolvimento 

cognitivo de tais sujeitos e a evolução das funções psicológicas superiores tais como 

abstração, generalização e atenção (VYGOTSKY, 1998). A possibilidade do 

desenvolvimento dessas habilidades pode contribuir para a inserção dos alunos com DI 

nos processos de ensino e aprendizagem na escola, e isso se refere também, às práticas 

curriculares de leitura e escrita (OLIVEIRA, 2010).  

Cabe ao professor compreender as finalidades da escolarização e traçar diretrizes 

para transitar do mundo da intenção pedagógica e alcançar as situações reais de ensino e 
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aprendizagem de alunos com deficiência intelectual na sala de aula (GLAT, 2004; 

OMOTE, 2004). 

Atualmente, os alunos com deficiência intelectual ainda são incluídos em 

propostas curriculares pautadas na abordagem pedagógica de transmissão do 

conhecimento. O modelo predominante do currículo na pedagogia tradicional está 

relacionado à transferência dos conhecimentos, informações e fatos elencados da 

herança cultural de uma determinada sociedadeàs crianças e aos jovens nas escolas 

(SILVA, 2003).  

Autores como Freire (1996) e Silva (1999) criticam a concepção dos discentes 

como receptores passivos dos saberes elencados no currículo e questionam a 

neutralidade dos conhecimentos escolares. 

Quanto às práticas curriculares, faz-se necessário compreender a articulação dos 

diversos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais nos currículos 

escolares2. Além dessa integração perpassa a constituição do currículo apresentar a 

relevância do saber para a formação dos alunos, dentre esses- os alunos com DI. Assim, 

pensar no currículo como aliado da inclusão escolar constitui um compromisso político 

e ético na busca de equacionar as diferentes oportunidades pedagógicas para os alunos 

com deficiência.  

A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com relação à escolarização de 

pessoas com deficiência, e de outros grupos marginalizados, nos processos de ensino e 

aprendizagem e isso remete a alfabetização desses indivíduos (JANNUZZI, 2004; 

BUENO, 2008). 

Os alunos com deficiência intelectual passam pelas carteiras das salas de aula e, 

muitas vezes, as abandonam sem alcançar o desempenho necessário para sobreviver na 

trajetória escolar. Isso remete à discussão da reorganização da escola no que diz respeito 

à pluralidade discente e suas especificidades educacionais (GARCIA, 2006; PLETSCH, 

2009; OLIVEIRA; LEITE, 2007). Essa situação traz à tona a urgência de reinventar a 

escola contemporânea com vistas a inserir todos, inclusive dos discentes com 

deficiência intelectual, no universo letrado. 

                                                            
2Quanto aos conteúdos da aprendizagem e os significados expressos nas práticas curriculares estão 

relacionados às dimensões acerca do que ensinar e por que ensinar. Os objetivos educacionais nos 

planejamentos e práticas trazem implicações para a complexidade da escola. Os conteúdos precisam 

envolver os diferentes aspectos da aprendizagem: conceitual (quais conceitos aprender?); procedimental 

(o que se deve fazer?); e atitudinal (como se deve ser?) (ZABALA, 1998). 



18 

 

Com relação aos sujeitos com deficiência no Brasil, apresenta-se o seguinte 

quadro estatístico acerca da alfabetização: dos 14 milhões de analfabetos no Brasil, 

aproximadamente 37 mil são pessoas com deficiência, esse dado apresenta o 

quantitativo das deficiências em geral. Quanto às regiões, as regiões Norte e Nordeste 

apresentaram os menores índices de alfabetização. Quanto ao tipo de deficiência, a 

deficiência intelectual contabilizou a menor taxa de alfabetização correspondendo à taxa 

de 52,8% (IBGE, 2010). Nesse sentido, a deficiência intelectual nos índices estatísticos 

foi considerada o tipo de deficiência mais restritivo à alfabetização. 

Ressalta-se que a escolarização da pessoa com deficiência intelectual constitui 

prerrogativa legal, fruto de diversas lutas dos movimentos sociais das pessoas com 

deficiência. Citam-se como exemplos mais expressivos, no nível nacional: a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), as Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) e, mais recentemente, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008); no âmbito internacional destaca-se 

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). 

A existência dessa ampla legislação na defesa dos direitos dessas pessoas pode 

implicar mudanças dos discursos da sociedade para a perspectiva do “politicamente 

correto”. Entretanto, é preciso transcender o nível dessa retórica quando o assunto é 

inclusão e refletir sobre as diferentes realidades da escolarização brasileira e dos 

discentes com deficiência nos contextos de ensino, aprendizagem e alfabetização 

(OMOTE, 2004). 

Historicamente, as pessoas com deficiência intelectual foram excluídas da 

sociedade e, consequentemente, não tinham acesso à escolarização. Posteriormente, 

com as influências da ideologia cristã, os indivíduos fora do “padrão social” foram 

segregados (MAGALHÃES, 2011). A educação especial surge como paliativo e sistema 

educacional paralelo em instituições específicas com o intuito de filantropia e 

assistência social, manifestando-se em algumas práticas educacionais para tais 

indivíduos marginalizados (MENDES, 2006). 

Para Magalhães (2011), a constituição da área da educação especial é demarcada 

pela dupla função: uma função relacionada à prestação de atendimentos clínicos e 

educacionais para pessoas com deficiência e, a outra função organização a nível 

institucional a diversidade de comportamentos referentes ás noções de diferença e 
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“anormalidade”. Essa dupla função da educação especial, de um lado na 

institucionalização, e por outro, na segregação social das pessoas com DI, trouxe 

implicações aos processos de socialização e escolarização dos alunos com DI. 

No Brasil, as primeiras iniciativas no século XIX direcionadas as pessoas com 

deficiência intelectual, ocorrem no Hospital Estadual de Salvador com a proposta de 

atendimento médico (BUENO, 1993; MAZZOTTA, 2005). Nesse momento a 

concepção de deficiência intelectual era de cunho médico e patológico e organizam-se 

as primeiras instituições de ensino no modelo da segregação para os alunos com DI.  

A escolarização de pessoas com DI foi influenciada pelas dimensões sociais e 

econômicas do Fordismo e Taylorismo e seus rebatimentos na constituição dos 

currículos escolares no século XX (PIANA, 2009). Assim sendo, o conhecimento 

curricular tinha como base a Sistematização, Racionalização e o Controle. A finalidade 

do currículo era a formação de habilidades técnicas (BOBBITT, 1924) dos estudantes 

com e sem deficiência. Nesse contexto, o currículo era concebido como artefato técnico 

ao traçar os objetivos, conhecimentos a serem alcançados pelos discentes; experiências 

de aprendizagem e a avaliação com o intuito de identificar a aprendizagem dos 

objetivos propostos (TYLER, 1976; MAGALHÃES, 2005b). 

O movimento da escola Nova influenciou a escola brasileira através da vertente 

psicopedagógica acerca da constituição dos currículos e na organização de apoios 

pedagógicos especializados para os alunos com DI (MENDES, 2006). 

Os rebatimentos da escola Nova são visíveis na história da educação de pessoas 

com deficiência intelectual no Brasil. É válido ressaltar o trabalho educacional de 

Helena Antipoff na criação de classes, escolas especiais e a Sociedade Pestalozzi de 

Minas Gerais, em 1932. As ações escolares passaram pelo processo de expansão 

nacional através de ações filantrópicas, assistencialistas, familiares, iniciativas privadas 

e Organizações Não-Governamentais (ONGs), decorrentes da ausência de políticas 

públicas nacionais para a educação de pessoas com deficiência no Brasil (JANNUZZI, 

2004; MENDES, 2006). 

O debate acerca do currículo na educação especial está relacionado às mudanças 

conceituais acerca do currículo nas diferentes teorias. As teorias críticas do currículo 

questionam a visão técnica divorciada da dimensão política do currículo escolar e tecem 

a crítica acerca da organização e elaboração das propostas curriculares com a finalidade 

da manutenção dos interesses das classes hegemônicas (SILVA, 1999; MOREIRA; 

BAUMEL, 2001). As teorias pós-críticas concebem o currículo articulado às relações de 
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poder na sociedade e seus rebatimentos no conhecimento escolar e nos processos de 

ensino e aprendizagem direcionados à heterogeneidade discente. 

As décadas de 1960 e 1970 são demarcadas pelo avanço nas pesquisas em 

ciências sociais e educação acerca do fracasso Escolar. As pesquisas apontaram para a 

relevância dos contextos sociais na educação, sinalizaram o conceito bordieusiano de 

capital Cultural no debate crítico do currículo escolar, bem como das relações de 

ideologia e poder implícitas nas proposições curriculares e suas implicações para a 

educação em geral e a educação especial (CALDAS, 2005; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 

2002). 

O estudo de Magalhães (2005a) apresenta a história da educação de pessoas com 

deficiência no Brasil entrelaçada às propostas curriculares. As propostas curriculares 

constituídas na década de 1970 - voltadas para este público - tinham como inspiração 

teórica a perspectiva behaviorista da psicologia e propostas curriculares específicas para 

cada nível da deficiência intelectual– naépoca denominada - deficiência mental. 

Dependendo da gravidade da DI, eram propostas formas de atendimento educacional 

que abarcavam desde a escola especial passando pela sala de recursos, o ensino 

itinerante até às classes especiais. 

Nesse mesmo período ocorreu a organização do CENESP (Centro Nacional de 

Educação Especial) como marco das ações políticas para a educação de pessoas com 

deficiência no Brasil. A perspectiva filosófica da normalização e integração embasava 

as propostas educacionais a nível internacional e nacional. Essa perspectiva defendia a 

inserção dos alunos com deficiência intelectual em classes especiais organizadas no 

espaço destinado às escolas comuns, contudo os alunos com deficiência tinham acesso a 

currículos, propostas pedagógicas e professores diferenciados, com a possibilidade de 

posteriormente integrar-se aos currículos e etapas de escolarização das salas de aula 

comuns. Havia a noção de que a educação especial e a educação regular apesar de 

paralelas, mantinham forte ligação. 

A cisão do currículo era evidente no contexto do ensinode pessoas com DI nas 

palavras de Mesquita (2010, p. 313.), pois a tendência era a “criação de currículos 

específicos, alternativos, face ao currículo geral”. Na análise de Mazzotta (1997), 

historicamente o currículo em educação especial estava associado às seguintes 
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dimensões: substituição3 (no caso das instituições especiais no âmbito da segregação e 

nas classes especiais na integração) apoio4 e suplementação5. A substituição, apoio e 

suplementação ocorriam em instituições, escolas especiais, sala de recursos, ensino 

itinerante e classes especiais, na medida em que, os alunos com DI se adaptassem as 

propostas educacionais. 

A ideologia e o poder implícitos ao currículo estão interligados ao conceito de 

currículo oculto. Além do currículo proposto existem hábitos, regras e valores 

implícitos aos processos de ensino e aprendizagem. Diversos valores são 

ensinados/aprendidos subliminarmente e, consequentemente, podem interferir na 

constante vigilância de comportamentos nas salas de aula interferindo na definição de 

estereótipos dos alunos, ressaltando estigmas de incapacidade (SILVA, 1999; 

MAGALHÃES, 2005b). 

O currículo, direcionado para os alunos com deficiência intelectual, tinham 

como princípio, a diferenciação com propostas curriculares paralelas às da educação em 

geral. Na perspectiva da integração, as instituições ou classes especiais apresentavam 

planejamentos e currículos específicos para os alunos com deficiência, muitas vezes, 

dissociados dos objetivos e finalidades do prosseguimento nos estudos ou inserção 

profissional. 

Na década de 1990, a perspectiva da inclusão traz rebatimentos para a 

constituição das políticas educacionais brasileiras e para a organização do sistema 

educacional. Essa perspectiva ressalta a reinvenção da escola para o ensino e 

aprendizagem de todos. Nessa visão democrática, os alunos com deficiência são sujeitos 

ativos das novas práticas curriculares. É válido ressaltar, os caminhos da inclusão 

                                                            
3Serviço educacional especial que substituiu os processos de escolarização comuns e apresentam 

diferenciações pedagógicas e estruturais na organização, currículo, métodos e recursos didáticos. Essa 

organização curricular diferenciada era presente nas classes especiais no contexto da escola comum e nas 

escolas especiais (MAZZOTTA, 1997) 
4O apoio se caracteriza pela orientação de um professor especializado a equipe docente e pedagógica da 

escola comum e na realização de intervenções específicas para que o aluno com deficiência tenha acesso 

ao currículo escolar comum. Dentre essas intervenções é preciso atentar para os conteúdos curriculares e 

a organização e elaboração de materiais didáticos, métodos e recursos especiais. O profissional de apoio 

pode ser um consultor, um professor itinerante ou um professor de sala de recursos (MAZZOTTA; 

SOUZA, 2000). 
5 A suplementação se refere a orientação  do professor especializado aos  profissionais da escola a partir 

da proposição de atividades e conteúdos curriculares específicos para os alunos (considerados discentes 

da educação especial), além daqueles destinados a todos os alunos de determinada etapa de escolarização. 

A finalidade da suplementação é contribuir para o desenvolvimento de habilidades desse aluno e sua 

escolarização. Alguns exemplos são: braile, técnicas de comunicação, atividades da vida diária. A 

suplementação também é essencial para os alunos com altas habilidades para estimular suas capacidades 

(FERNANDES; VIANA, 2009). 
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escolar no Brasil associados a um novo olhar sobre o planejamento e as práticas 

curriculares desenvolvidas anteriormente pautadas em currículos especializados e 

diferenciados. 

Os discursos acerca da inclusão influenciaram a educação especial no Brasil e o 

trabalho pedagógico direcionado aos alunos com deficiência intelectual incidindo em 

debates acerca da reorganização da escola, dos currículos e da formação de professores 

a partir de uma nova visão acerca do acesso, participação e aprendizagem dos grupos 

historicamente marginalizados. 

O debate atual acerca da inclusão escolar é polissêmico, pois abrange os diversos 

grupos estigmatizados como sujeitos da não-aprendizagem na escola, a qual almeja 

padrões de alunos (BUENO, 2008). Partindo desse princípio, a concepção de inclusão 

escolar pode ser compreendida como a materialização da proposição política e 

pedagógica para propiciar a escolarização dos alunos anteriormente excluídos da escola. 

Bueno (2008) diferencia a concepção de inclusão escolar e a educação inclusiva, na qual 

a educação inclusiva é referente à idealização de um objetivo político. Assim, a 

educação especial categorizada como modalidade transversal à educação básica, é 

compreendida na interface com os demais níveis e modalidades para garantir acesso, 

participação e aprendizagem das pessoas com deficiência nos processos de 

escolarização comuns aos demais estudantes.  

A investigação apresentada nesse trabalho tem como referência a proposição 

política e pedagógica da inclusão escolar. A proposição da inclusão escolar está 

relacionada aos princípios defendidos por Ainscow (2001) na garantia do acesso, 

participação e aprendizagem de todos os alunos com deficiência, na escola. Nesse tripé 

da inclusão escolar é preciso evidenciar os alunos com deficiência intelectual e suas 

capacidades de participação e aprendizagem dos saberes curriculares, dentre eles, a 

alfabetização e a inserção nas habilidades de leitura e escrita na escola e na sociedade 

em geral. 

A constituição de práticas pedagógicas que considerem a heterogeneidade de 

todos os discentes e dos discentes com deficiência, historicamente segregados dos 

contextos educacionais, pode contribuir para um novo olhar acerca do currículo e dos 

processos de escolarização. Faz-se premente transcender a concepção de atendimentos 

educacionais especializados com currículos diferenciados e objetivos específicos 

implicando na cisão dos planejamentos e práticas curriculares direcionados aos alunos 

sem deficiência (SILVA; ARANHA, 2005). 
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A inclusão escolar e a constituição dos currículos estão relacionadas às 

possibilidades de construção de situações pedagógicas, nas quais, os alunos e 

professores possam ensinar e aprender os saberes socialmente valorizados. 

O currículo escolar para a construção de espaços pedagógicos inclusivos se 

expressa a partir da compreensão das definições teóricas acerca da adaptação, 

adequação e flexibilização (GARCIA, 2006; CAVALCANTE, 2012). As alterações ou 

transformações nas propostas curriculares têm como princípio pedagógico atender as 

necessidades educacionais dos discentes. Partindo desse princípio, o currículo na 

perspectiva inclusiva tem como essência a dinamicidade e flexibilidade. Essa essência 

permite as modificações necessárias nos elementos básicos e estruturantes do ensino, 

aprendizagem e nas estratégias de acesso a determinado conteúdo curricular (LEITE et 

al., 2011).  

As assertivas apresentadas acerca do currículo e dos processos de escolarização 

de pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com DI, são reiteradas pelos estudos, 

pesquisas e literatura científica6 na área de educação. 

O estudo de Duarte (2012) ratifica a necessidade de investigações sobre o 

currículo escolar enquanto dimensão pedagógica essencial para a aprendizagem dos 

alunos com deficiência intelectual (DUARTE, 2012). As propostas curriculares são 

fundamentais para o estudo dos processos de escolarização de alunos com Síndrome de 

Down7 (JEZINE; ARAUJO JUNIOR, 2011). 

A compreensão do papel dos professores na organização do currículo ressalta as 

ideologias e relações de poder implícitas aos processos de ensino e aprendizagem 

escolar (FREITAS; PAVÃO, 2012). Na constituição dos currículos, os professores 

selecionam determinadas estratégias como um caminho relevante para aprendizagem 

dos conteúdos acadêmicos contextualizados às demandas da pluralidade discente dos 

alunos com deficiência intelectual (LEITE et al.,2011). 

Na escolarização das pessoas com deficiências, a articulação do currículo comos 

acompanhamentos pedagógicos suplementares ou complementares noAtendimento 

Educacional Especializado (AEE) é essencial para a inclusão escolar. Nesse sentido,as 

                                                            
6No portal Scielo, realizamos um levantamento sobre a produção dos últimos cinco anos (2011-2015) por 

meio das palavras-chave: currículo e inclusão e no portal de periódico da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). 
7A Síndrome de Down se caracteriza como alteração genética caracterizada pela presença a mais do 

autossomo 21, logo o indivíduo apresenta três cromossomos 21. A Síndrome de Down tem como uma de 

suas características a associação a deficiência intelectual. 
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possíveis adaptações podem contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de 

alunos com DI (OLIVEIRA; LEITE, 2007). 

Com relação aos periódicos internacionais8, os estudos apontam a relevância do 

currículo no desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, ao 

destacar seu papel de instrumento de inclusão escolar. Quanto ao currículo existe um 

hiato entre os requisitos da legislação e sua materialização no contexto escolar 

(KRATOCHVÍLOVÁ; HAVEL, 2014). A natureza das práticas curriculares suscitam 

questões como acessibilidade, flexibilização, adaptação e suas implicações para as 

interações escolares no ensino fundamental, contribuindo para a melhoria nas condições 

de ensino (VRASMAS; 2014; MARA; MARA, 2012). O conhecimento do pedagogo 

interfere na construção de currículos e nos processos de ensino e aprendizagem de 

alunos com deficiência (VRASMAS; 2014). 

Alguns pesquisadores do campo curricular evidenciam que o currículo está 

amalgamado nas práticas pedagógicas na condição de artefato histórico e cultural 

organizador de conhecimentos selecionados nos processos de ensino e aprendizagem 

escolar (KLEIN, 2010; MOREIRA; BAUMEL, 2001; SILVA, 1999). 

Portanto, o currículo escolar está associado às seleções e escolhas a partir de 

diferentes possibilidades de acordo com a cultura escolar. A cultura escolar traz 

implicações para a produção de significados sociais que constituem o currículo como 

síntese de continuidade, conflitos, relações de poder (SILVA, 1999). A presença de 

alunos com deficiência intelectual no âmbito do currículo da escola regular exige 

mudanças na cultura escolar, na medida em que tais alunos, historicamente excluídos 

dos processos comuns de ensino, passam a participar e demandam acesso ao 

conhecimento curricular.  

O currículo apresenta diferentes concepções nas teorias educacionais. O 

planejamento e as práticas curriculares apresentam múltiplos significados relacionados 

aos diferentes contextos da educação no Brasil e isso reflete na compreensão dos atuais 

processos de escolarização de alunos com deficiência na escola.  

Dentre as concepções de currículo, Moreira e Baumel (2001) mencionam a 

concepção tradicional do currículo comosinônimo de seleção e organização de 

                                                            
8A primeira busca foi feira no sítio eletrônico ScienceDirect a pesquisa foi feita com os descritores: 

currículo e educação especial.  

 

 



25 

 

conteúdos, relacionado à organização e planificação de objetivos educacionais, relativo 

aos processos de avaliação ou como expressão das experiências de aprendizagem. 

O estudo do currículo na sua interface com a inclusão escolar questiona a 

concepção dos currículos paralelos e diferenciados, tem como princípio a participação e 

aprendizagem dos alunos com DI, propondo a articulação das dimensões culturais, 

políticas e técnicas na constituição e materialização das conjecturas curriculares.  

É válido ressaltar a centralidade da ação do professor no currículo “a partir de 

uma concepção de trabalho docente que implica em um saber fazer para além da 

técnica” (CRUZ, 2007, p.202).  

O currículo na perspectiva da inclusão escolar suscitao debate teórico e a 

distinção epistemológica entre adequação, adaptação e flexibilização curricular. A 

adequação curricular é concebida como uma estratégia didática e metodológica para os 

alunos com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem. Tal estratégia tem como 

finalidade apresentar atividades relacionadas às necessidades educacionais de cada 

aluno, trazendo algumas alterações para os objetivos, conteúdos, recursos e práticas 

pedagógicas para que os alunos aprendam os conteúdos acadêmicos no currículo 

proposto para o ano/etapa de escolarização (NEVES, 2014). 

Quanto à definição de adaptação curricular, é válido ressaltar a dimensão das 

mudanças significativas nas propostas curriculares. Tais mudanças trazem implicações 

para a construção de um planejamento educacional diferenciado e específico para os 

alunos com deficiência. Essas mudanças se expressam na organização escolar e na 

preparação de condições estruturais e pedagógicas que possibilitem esses ajustes nos 

planejamentos e práticas curriculares. Esses ajustes levam à proposição de práticas 

curriculares planejadas especificamente como resposta as particularidades e 

singularidades de alunos com graves comprometimentos ou severas limitações que 

podem inviabilizar o acesso ao currículo escolar. As adaptações curriculares são visíveis 

em propostas direcionadas aos alunos com deficiência intelectual grave e de autismo 

típico, pois o eixo central desse currículo é ajustar o conhecimento escolar às 

especificidades desses alunos (NEVES, 2014). 

Esse trabalho utiliza otermo “flexibilização curricular”, para evidenciar as 

transformações inerentes ao currículo nos processos de ensino e aprendizagem enão 

como dimensão específica da inclusão escolar de estudantes com deficiência. Esses 

termos tentamsuperar a noção do currículo como lista de conteúdos fragmentados e 

ensinados em uma escola seriada, rígida, enciclopédica, no contexto da homogeneização 
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e massificação dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos. Garcia (2006) 

ressalta o conceito do currículo flexível e denota repensar o acesso ao currículo e aos 

processos de restrição de participação e aprendizagem dos conhecimentos 

historicamente produzidos pela humanidade. 

Compreendemos a perspectiva crítica dos autores do currículo na educação 

especial e osequívocos atribuídos ao conceito de flexibilização nas concepções e 

práticas curriculares. Dentre tais equívocos, o estigma da não aprendizagem direcionado 

aos discentes com deficiência intelectual rebate na constituição de currículos e interfere 

na denotação negativa da flexibilização equiparada ao empobrecimento curricular. 

Nessa tese utilizamos o termo flexibilização relacionado à concepção de currículo como 

norteador do ensino e aprendizagem de saberes socialmente valorizados, dentre eles, a 

leitura e a escrita e, portanto flexibilizar não é sinônimo de simplificar, mas está 

relacionado ao movimento dialético do currículo idealizado no planejamento e currículo 

em ação. A flexibilização está interligada às singularidades dos sujeitos nos processos 

de ensino escolar. 

O termo flexibilizaçãono contexto escolar tem se revestido dos estereótipos e 

estigmas associado às concepções acerca do ensino e aprendizagem dos estudantes com 

deficiência intelectual, com implicações para o planejamento e prática curricular nos 

processos de escolarização de estudantes com deficiência intelectual,portanto o 

questionamento de tais concepções pode contribuir para a ressignificação da 

flexibilização como característica central dos processos de apropriação do 

conhecimento escolar. Ressalte-se que aflexibilização do currículo na perspectiva 

inclusiva não se refere às práticas curriculares que minimizamas expectativas docentes 

com relação à aprendizagem dos alunos com deficiência, contudo é inerente a condição 

do planejamento e práticas curriculares no que se refere à heterogeneidade discente no 

contexto escolar. 

Pensar na construção do conhecimento está associado às disputas culturais de 

apropriação de significados no que se refereà aquisição e desenvolvimento de 

habilidades como leitura e escrita (SENNA, 2008). O diálogo da escola, com essas 

disputas, compreende às especificidades das vozes dos alunos com deficiência 

intelectual silenciadas dos planejamentos e práticas curriculares pautadas na lógica de 

transmissão de conhecimentos para tais alunos (PLETSCH, 2010). 

As práticas curriculares são concebidas na dinamicidade do ensino e 

aprendizagem na escola, na relação professores e alunos, nos diferentes contextos 
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marcados pela coletividade demarcados pelas relações de poder acerca do saber 

valorizado socialmente veiculado na escola e sistematizado nos currículos.  

No currículo, alguns aspectos essenciais colocam-se como desafio: identificar e 

considerar estratégias e metodologias relacionadas com a subjetividade dos discentes, 

em cada nível e contexto sócio-histórico, capazes de despertar a atenção e o interesse 

destes; prever modalidades de avaliação correspondentes às dimensões qualitativa e 

processual da aprendizagem escolar; ser suficientemente estruturado e ao mesmo tempo 

ter a necessária flexibilidade às transformações necessárias nos processos de ensino e 

aprendizagem (CANDAU, 2011; PARO, 2011). 

A construção de propostas curriculares ocorre no âmbito do planejamento 

docente e equipe pedagógica das escolas e envolve desde a elaboração, reformulação do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) até constituição dos projetos educativos e dos planos 

de aula dos docentes. Ressaltamos que na atuação docente, o currículo se materializa, 

ganha vida, contornos e expressividade no cotidiano escolar.  

Os planejamentos e práticas curriculares estão relacionadosaos processos de 

ensino e aprendizagem dos conhecimentos basilares da escolarização, como por 

exemplo,a alfabetização. Na materialização do currículo no cotidiano escolar, os 

professores têm como responsabilidade ensinar a leitura e escrita como uma 

aprendizagem fundamental para a inserção nas diversas áreas do conhecimento 

presentes nas proposições do currículo escolar. 

Com a inserção do aluno com deficiência intelectual na sala de aula regular, 

lugar que lhe pertence por direito, compete ao docente estar atento às especificidades de 

todos os alunos (assim como aos alunos com deficiência intelectual) nas propostas do 

currículo para o ensino das diferentes áreas do conhecimento e para as especificidades 

da leitura e escrita. 

As estratégias pedagógicas expressas no currículo podem se constituir em 

aliadas da participação e aprendizagem dos alunos, ou, ao contrário, podem constituir 

barreira ao processo de escolarização desses sujeitos. Na proposta curricular, tais 

estratégias demandam para os docentes o trabalho de planejar atividades diversificadas, 

disponibilizar recursos acessíveis e diferentes metodologias de acordo com as 

especificidades do aluno com ou sem deficiência. 

 Nas relações escolares, o currículo interfere nas seguintes dimensões do ensino 

e da aprendizagem: primeiramente nas intencionalidades, o porquê e para que se ensina 
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algo, em seguida intervém nos diálogos escolares consubstanciando a legitimação das 

aprendizagens nos momentos avaliativos (SILVA, 1999; MOREIRA, BAUMEL, 2001). 

O planejamento curricular seleciona uma parcela do saber escolar e organiza 

estratégias ancoradas nas concepções de ensino, aprendizagem e avaliação. Refletir 

sobre o currículo traz ao centro do debate o instrumento curricular, como um documento 

de identidade dos docentes, discentes e escolas (SANTOS; SANTOS, 2007; SILVA, 

1999). 

No planejamento e nas práticas curriculares, a deficiência intelectual não pode se 

constituir barreira para a aprendizagem da leitura e escrita. Nos processos de ensino, a 

partir das mediações e interações sociais é possível desenvolver as funções psicológicas 

superiores9 relacionadas aos processos de escolarização (CÁRNIO; SHIMAZAKI, 

2011). 

No que se refere às práticas curriculares e os processos de escolarização de 

alunos com DI faz-se necessário evidenciar as potencialidades de sujeitos com 

deficiência (CASTRO; PIMENTEL, 2009; FREITAS, 2012).  

As investigações de Figueiredo (2012), Cárnio e Shimazaki (2011) Martini-

Willemin, 2013, Kirk et al. (2015),Ratz (2013), Allor et al.(2010)evidenciam que os 

alunos com DI podem ser alfabetizados. Tais pesquisas revelam dois caminhos para a 

compreensão da alfabetização de pessoas com deficiência intelectual: as que defendem 

o valor das práticas sociais de leitura e escrita e, as que ressaltam a consciência 

fonológica como requisito necessário para a aprendizagem de tais habilidades. 

Considerando a importância das práticas sociais nos processos de alfabetização 

no ensino fundamental, a presença de alunos com DI acentua a heterogeneidade 

discente, e impõe concepções e planejamentos curriculares atentos as especificidades 

das diferentes situações das pessoas com deficiência intelectual, no processo de 

construção da leitura e da escrita (OLIVEIRA, 2011). 

No âmbito da prática pedagógica docente é essencial o estudo acerca do 

currículo idealizado e do currículo em ação na complexidade do ensino e aprendizagem 

dos discentes com deficiência intelectual. A organização curricular pode contribuir para 

a produção de conhecimentos pedagógicos e construção de estratégias didáticas que 

                                                            
9Na perspectiva vygotskyana, as funções psicológicas superiores estão relacionadas à gênese social das 

capacidades intelectual denominadas de tipicamente humanas. Segundo o autor, atenção, memorização, 

abstração e linguagem (exemplos de tais funções) se desenvolvem no plano interpsicológico, ou seja, nas 

relações mediadas pela cultura e depois se convertem em funções intrapsicológicas constituindo o 

psiquismo humano. 
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possibilitem a assimilação de sentidos e significados para o trabalho docente com a 

deficiência intelectual. 

A elaboração e execução das propostas curriculares se relacionam ao nível 

macro das políticas públicas educacionais. Em resposta ao movimento político, as 

práticas curriculares podem contribuir, ou não, para as novas demandas e exigências 

pedagógicas na perspectiva da participação e aprendizagem do aluno com deficiência 

(PLETSCH, 2009). 

Do ponto de vista da organização do currículo com vistas à inclusão escolar, faz-

se necessário refutar as concepções de deficiência relacionadas aos modelos médicos; 

pautados na classificação e na descrição de quadros clínicos. É válido ressaltar a 

concepção social de deficiência e os conceitos de deficiência primária e secundária10 

com ênfase no papel social e nos significados atribuídos ao aluno com deficiência na 

escola contemporânea (VYGOTSKY, 1998). 

As pesquisas na literatura científica indicam diversos caminhos investigativos 

sobre o currículo e educação inclusiva. Algumas pesquisas defendem as adaptações no 

currículo, ajustes no planejamento nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos 

com deficiência (BARLOW ET AL; 2015; YOUNG, 2011, POON-MCBRAYER; 

WANG, 2013; LYNCH ET AL. 2011; KURAWA, 2010).  

A compreensão do planejamento e práticas curriculares traz à tona a relação 

entre as diretrizes legais, organização pedagógica e as condições objetivas para o 

ensino, aprendizagem e a inclusão ser uma realidade nas escolas (KRATOCHVÍLOVÁ; 

HAVEL, 2013; FANU, 2013; GHERGUT, 2012). Outros estudos apresentam as 

diferenciações entre o currículo no âmbito da educação regular e nas instituições 

especiais (YOUNG, 2011; HETTIARACHCHI; DAS, 2014; PETERS-SCHEFFER ET 

AL.; 2013).  

Szumski e Karkwowski (2012) afirmam que as propostas específicas para os 

alunos com DIda educação inclusiva, por exemplo, precisam articular-se às propostas 

do currículo direcionado para todos os alunos. 

Este estudo questiona noções estereotipadas de deficiência intelectual e explicita 

as possibilidades de a escola desconstruir as deficiências secundárias no que diz respeito 

                                                            
10O conceito de deficiência primária está relacionado aos aspectos orgânicos da deficiência, por exemplo: 

o não ver, o não ouvir. Esse conceito apresenta os fatores intrínsecosa deficiência propriamente dita. 

Quanto à deficiência secundária está ligada à leitura social acerca da deficiência. Os significados dessas 

leiturasnão são inerentes à deficiência em si, mas aos sentidos atribuídos a essas pessoas (AMARAL, 

1994). 
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ao acesso e participação nos processos curriculares reconhecendo o aluno com DI como 

sujeito da aprendizagem de conteúdos acadêmicos e não apenas se beneficiando da 

socialização que o acesso à escola representa. 

As temáticas do currículo, alfabetização e deficiência intelectual foram 

analisadas nessa tese a partir de diferentes perspectivas teóricas, dentre elas, a 

perspectiva histórico-cultural, a qual traz a dimensão social do psiquismo para a 

compreensão do desenvolvimento e conhecimento humano. Tal abordagem apresenta 

concepções acerca dos processos de ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência 

intelectual, pautadas na visão prospectiva do desenvolvimento cognitivo e social desses 

alunos e podem contribuir para o entendimento acerca dos processos de alfabetização. 

Nossa tese aponta para a discussão da centralidade do planejamento e prática 

curricularesnos processos de alfabetização e para o acesso às situações de leitura e 

escrita de todos os alunos na sala de aula, inclusive dos alunos com deficiência 

intelectual.  

Nesse sentido, pesquisas como as de Cavalcante (2012) e Pletsch (2010), 

evidenciam que os processos de escolarização de alunos com deficiência intelectual têm 

sido desarticulados das práticas curriculares e das aprendizagens conceituais na sala de 

aula. Algumas características das pessoas com deficiência intelectual são concebidas 

como elementos que as diferenciam e implicam nas concepções de ensino, 

aprendizagem e práticas curriculares. Tais concepções, por vezes, podem restringir as 

ações e propostas curriculares no âmbito da escolarização dos discentes com deficiência 

intelectual.  

As especificidades do desenvolvimento cognitivo do aluno com DI não 

justificam o planejamento e execução de atividades mecânicas, individualizadas e 

excludentes que, por vezes, não contribuem para o entendimento da representação 

simbólica e isso evidencia analisar o planejamento e a prática curricular na alfabetização 

(OLIVEIRA, 2011; PLETSCH, 2010).  

A dimensão social da representação da linguagem escrita articulada ao currículo 

e aos processos de alfabetização pode romper com a perspectiva tradicional de ensino 

da linguagem escrita pautada na memorização, repetição e decodificação das letras. O 

significado social das palavras e textos associado à alfabetização é um aspecto essencial 

nos processos de ensino e aprendizagem independente da presença deficiência 

intelectual (SOARES, 2004; CÁRNIO; SHIMAZAKI, 2011).   
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No planejamento curricular e nos processos de alfabetização, é válido ressaltar: 

“que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita 

das letras” (VYGOTSKY, 1998, p. 157).  

A aprendizagem da leitura e da escrita está relacionada à ação do outro nas 

relações de representação simbólica. Os professores e os pares podem ser esse “outro” e 

suas possibilidades de significação para o desenvolvimento de todos os discentes, e esse 

princípio é válido no caso da deficiência intelectual (VYGOTSKY, 1998; PADILHA, 

2000; OLIVEIRA, 2011). 

Cabe assim, repensar os planejamentos e as práticas curriculares na perspectiva 

das singularidades e especificidades do processo pedagógico de cada estudante, já que, a 

condição de deficiência intelectual não é impeditivapara o desenvolvimento de 

habilidades como a leitura e escrita. 

Nesse sentido, a tentativa constante de uma análise colaborativa do planejamento 

e prática curriculares,com ênfase nos aspectos do processo de alfabetização de 

estudantes com deficiência intelectual no ensino fundamental, foi se constituindo com 

base no envolvimento da pesquisadora no campo, em uma atitude de respeito aos 

participantes da investigação, e de envolvimento com suas práticas pedagógicas. 

A partir dessas assertivas, acerca das práticas curriculares e a escolarização das 

pessoas com deficiência intelectual, propõe-se através desse estudo, obter subsídios para 

discutir a seguinte questão: 

 Como a problematização do ensino e da aprendizagem referentes aos processos de 

alfabetização podem interferir no planejamento curricular de uma instituição educativa 

na qual existem alunos com deficiência intelectual? 

A partir dessa problematização, a pesquisa teve como objetivo geral: 

Analisar, de modo colaborativo, o planejamento e a prática curricular, com 

ênfase no processo de alfabetização de estudantes com deficiência intelectual, no 

ensino fundamental em uma escola natalense. 

 

Deste objetivo geral, são delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar o planejamento e as práticas curriculares que consubstanciam os 

processos de ensino e aprendizagem no ensino fundamental I; 

b) Descrever os processos de alfabetização desenvolvidos no quarto ano do ensino 

fundamental, com ênfase na participação e aprendizagem da língua escrita por 

parte de dois estudantes com deficiência intelectual; 
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c) Propor alternativas de flexibilização curricular para os alunos com deficiência 

intelectual no âmbito do processo de alfabetização, com a colaboração de suas 

professoras. 

 

Esse trabalho apresenta a tese da centralidade dos planejamentos e práticas 

curriculares nos processos de alfabetização e suas implicações, para as estratégias 

pedagógicas de usos sociais de leitura e escrita na sala de aula com todos os estudantes, 

inclusive àqueles com deficiência intelectual. Ao longo da pesquisa e da elaboração 

desse texto explicitamos argumentos na análise do objeto de estudo e no estudo para a 

confirmação da tese evidenciada nesse trabalho. 

Após estas palavras introdutórias acerca do objeto de estudo e de sua 

relevânciano campo das pesquisas científicas nacionais e internacionais, posteriormente 

são apresentados os fundamentos metodológicos da pesquisa educacional realizada. Os 

aspectos metodológicos envolvem os caminhos percorridos pela pesquisadora nas 

pesquisas do Mestrado e Doutorado para a construção e análise dos dados à luz das 

evidências empíricas e dos referenciais teóricos sobre currículo, alfabetização e 

processos de aprendizagem de alunos com deficiência intelectual no Ensino 

Fundamental. 

No segundo capítulo apresentaremos o caminho metodológico utilizado nesse 

estudo, a pesquisa-ação colaborativa de cunho qualitativo, na qual, o objeto de estudo e 

a trajetória de construção das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular tiveram 

como ponto de partida aparticipação das professoras na reflexão acerca do 

planejamento, currículo e processos de alfabetização. 

Quanto aos alicerces teóricos da tese, explicitaremos no terceiro capítulo, os 

conceitos e discussões acerca do currículo e os processos de escolarização de pessoas 

com deficiência pertinentes para os fundamentos do estudo. Inicialmente são 

explicitadas as diretrizes e documentos norteadores das práticas curriculares na 

educação básica e, em seguida, suas implicações para a organização do conhecimento 

escolar. 

Discute-se o currículo do Ensino Fundamental e sua relevância para os processos 

de alfabetização e as habilidades de leitura e escrita perpassam as diversas áreas do 

conhecimento. Como embasamento teórico apresentam-se as pesquisas acerca dos 

processos de alfabetização com destaque para as investigações acerca das aprendizagens 

de leitura e escrita dos alunos com deficiência intelectual.  
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Os aportes teóricos são como lentes para investigação e reflexão sobre a 

realidade educacional. Na tese apresenta-se o diálogo com os teóricos do currículo, 

processos de alfabetização na perspectiva da educação inclusiva e a partir da relação 

teoria e empiria. 

No quarto capítulo são evidenciados os dados empíricos da pesquisa: a 

caracterização das práticas curriculares, dos processos de ensino e aprendizagem, as 

concepções de currículo, estratégias metodológicas, instrumentos de avaliação e uma 

análise das concepções, dos processos de alfabetização, das habilidades de leitura e 

escrita organizadas nas práticas pedagógicas direcionadas ao ensino e aprendizagem de 

alunos com DI. O currículo escolar foi analisado a partir da reflexão sobre os 

planejamentos e as práticas pedagógicas. 

No quinto capítulo apresentamos como os momentos de observação e as Sessões 

de Estudo e Planejamento Curricular11 colaboraram para a reflexão sobre o currículo 

e os processos de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. Os 

dados advindos da investigação sobre o currículo idealizado e materializado no contexto 

escolar serão apresentados no decorrer dessa tese como elemento empírico no diálogo 

com a literatura científica acerca do currículo, alfabetização e aprendizagem dos alunos 

com deficiência intelectual. 

Por fim, faz-se necessário explicitar as considerações dos caminhos 

investigativos na realidade escolar. Para tanto, os dados construídos ao longo da 

pesquisa são confrontados com o referencial teórico-metodológico com vistas à 

problematização da temática e à apresentação de respostas aos objetivos científicos 

elencados pela pesquisa. A conclusão do estudo evidencia os resultados da investigação, 

lacunas acerca da temática investigada no estudo, bem como, as recomendações para 

futuras pesquisas acerca das práticas curriculares e processos de alfabetização de alunos 

com DI no contexto da educação inclusiva. 

 

 

  

                                                            
11As Sessões de Estudo e Planejamento Curricular foi um dos caminhos metodológicos do estudo, no qual 

evidenciamos os aspectos interventivos da pesquisa colaborativa realizada, descreveremos posteriormente 

na metodologia, o caráter colaborativo desse momento. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Caracterização do estudo 

 

 

No campo da educação, a compreensão das facetas metodológicas é um passo 

decisivo nas pesquisas comprometidas com a produção de conhecimento científico na 

perspectiva inclusiva. Essa produção envolve o estudo das práticas pedagógicas e 

curriculares e suas implicações na democratização do ensino, formação docente, 

participação, aprendizagem e desenvolvimento de todos os discentes (SILVA, 2012). 

No que se refere à abordagem da investigaçãoclassifica-se como qualitativa, pois 

essa abordagem analisa os objetos de pesquisa nos contextos das investigações 

humanas, dos sentidos e das representações da realidade social com a finalidade de 

explicitar e proporcionar estudo adensado acerca de determinado contexto (GIL, 2010; 

LÉTOURNEAU, 2011). 

A pesquisa qualitativa estuda os diversos fenômenos humanos com foco nas 

relações sociais. Nessas investigações, os fenômenos são relacionados aos contextos e a 

partir de uma análise integrada dos fatores interferentes nestes fenômenos.  

Quanto à postura do pesquisador na pesquisa de campo, faz-se necessário ouvir e 

investigar as pessoas participantes da pesquisa para a construção de inferências acerca 

da delimitação do objeto investigado (GODOY, 1995). 

No caso de nosso estudo houve o amadurecimento em torno da dimensão 

curricular como foco de intervenção, notadamente no que diz respeito à alfabetização de 

estudantes com DI.  

A pesquisa qualitativa, a partir de diferentes visões teórico-metodológicas, 

descreve, analisa e explica os fatos sociais e educacionais. Na sua essência tem a 

dimensão interpretativa, experiencial, situacional e humanística (STAKE, 2011). Para a 

garantia da fidedignidade dos resultados utilizam-se diversos instrumentos12 com vistas 

à triangulação e validação científica da pesquisa (CHIZOTTI, 2003). 

A pesquisa, ora proposta, pode ser classificada como pesquisa ação colaborativa. 

A pesquisa colaborativa está relacionada a uma proposta de investigação educacional, 

                                                            
12Utilizamos o termo “instrumento” de acordo com as referências metodológicas utilizadas nesse trabalho 

(STAKE, 2011; CHIZOTTI, 2003; GIL, 2010). Compreendemos as especificidades dos diferentes 

procedimentos na realização da pesquisa por meio da utilização dos instrumentos para investigar os 

fenômenos sociais e educacionais. 
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que apresenta caminhos metodológicos de articulação da produção de conhecimento 

científico e do desenvolvimento profissional.Especificamente no que diz respeito às 

finalidades da pesquisa-ação no campo educacional, o autor apresenta a relação da 

pesquisa com o desenvolvimento profissional e pedagógico do docente ressaltando as 

contribuições dessas investigações para o ensino e aprendizagem enquanto fenômenos 

dinâmicos e sociais (TRIPP, 2005). 

 Essa metodologia possibilita laços de cooperação entre as pesquisas no âmbito 

acadêmico e a realidade das escolas (TOLEDO, VITALIANO, 2012). Na perspectiva 

de Pimenta, Garrido e Moura (2001, p.3): 

 

Supõe ampla e explícita interação entre pesquisadores e professores. 

Nessa sistemática de trabalho não se pretende que o professor 

universitário, considerado especialista, dite os rumos das mudanças, e 

que os professores da escola sejam meros executores. A pesquisa é 

feita com a escola e não sobre a escola. Professores e pesquisadores 

são parceiros, responsáveis pelo projeto. 

 

O objeto de pesquisa se constitui com a colaboração da escola, e 

considerandoasdemandas das participantes acerca dos planejamentos e práticas 

curriculares no âmbito do processo de alfabetização.  

As relações constituídas entre as professoras e a pesquisadora, no âmbito da 

empiria, evidenciaram a dimensão formativa e reflexiva da pesquisa colaborativa. Essa 

dimensão se evidenciou a partir de trocas de experiência, da apropriação de 

conhecimentos teóricos como lentes para análise das práticas pedagógicas e 

curriculares. ConformeToledo, Vitaliano(2012) e Loiola (2005), a constância da 

participação das professoras durante a investigação pode ser considerada o núcleo 

central da pesquisa colaborativa.Tal aspecto ficou explícito em nosso estudo: o fato de 

permanecer na escola durante três (3) anos, observação em diversas turmas no turno 

matutino e vespertino e com um volume de 50 diários de campo referente à pesquisa 

apresentada nessa tese. 

O diálogo teórico-metodológico proposto nessa investigação pode contribuir 

para a reorganização didático-pedagógica da escola comprometida com a aprendizagem 

de todos. Uma escola na qual a perspectiva colaborativa é parte integrante dos processos 

curriculares e formativos. 

A definição do nosso objeto de estudo trilhou caminhos colaborativos. As 

professoras apresentavam a relevância de compreender a dimensão curricular e suas 
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implicações para os processos de alfabetização dos alunos com DI durante a nossa 

investigação de mestrado. 

O sentido colaborativo da nossa investigação mediou o contato com as 

professoras participantes e permitiu a visualização das problemáticasdo cotidiano 

escolar, direcionou a temática de pesquisa e os procedimentos metodológicos adotados 

nesse estudo. Os dados que serão apresentados a seguir evidenciarão de que forma o 

sentido colaborativo se constituiu. 

A colaboração estava presente, ainda, nos comentários e conversas acerca das 

observações, nas discussões acerca dos planejamentos. A ação ativa das professoras e 

coordenadoras norteou as intervenções da pesquisa. Essas intervenções eram concebidas 

como aliadas das práticas curriculares e não como imposição de uma investigação 

dissociada das especificidades do campo escolar. 

No contexto da pesquisa apresentada nessa tese propõe-se a pesquisa acerca do 

planejamento e prática curricular e dos processos de alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual no contexto da inclusão escolar. A constituição desse estudo 

acerca da alfabetização e do currículo tem como base trilhar os caminhos colaborativos 

com as professoras nas diversas experiências da escola- lócus da pesquisa. 

Damiani (2008) advoga a relação da pesquisa colaborativa com o 

desenvolvimento profissional e pedagógico do docente ressaltando as contribuições da 

pesquisa colaborativa para os processos educacionais, para o ensino e aprendizagem 

como fenômenos dinâmicos e sociais. Para Loiola (2005), tal desenvolvimento está 

relacionado aos aspectos reflexivos sobre os planejamentos, a constituição e 

materialização dos currículos. 

A pesquisa colaborativa se constitui na dinamicidade das relações sociais da 

escola e se baseia no desenvolvimento de uma cultura de análise das práticas nas escolas 

baseadas nas transformações das práticas pedagógicas. As descrições e análises nascem 

dessas relações e não da imposição dos objetivos de investigação. As possíveis 

transformações das práticas decorrem da ação ativa e reflexiva das professoras ao 

repensar os processos de ensino e aprendizagem a partir dos dilemas e das necessidades 

dos contextos escolares (PIMENTA; GARRIDO; MOURA, 2001). 

Esse caminho metodológico pode contribuir para a reflexão sobre os processos 

educacionais (SCHIMANSKI, 2009), e mais especificamente para a escolarização na 

perspectiva inclusiva através de propostas colaborativas entre a escola, professoras, 

alunos com deficiência e a pesquisadora (JESUS, 2008).  
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Nessa investigação, a pesquisa foi desenvolvida a partir de “um processo de 

mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos” (GHEDIN; FRANCO, 2008, 

p.213), ou seja, a temática proposta teve sua gênese no contato da pesquisadora com a 

realidade educacional na pesquisa realizada no mestrado. Durante a investigação, as 

práticas curriculares se constituíram em temática emergente nos diálogos com as 

pedagogas, especialmente, aspectos direcionados para a alfabetização. 

A intervenção construída coletivamente com as professoras, estagiárias e 

coordenadoras da escola possibilitou posturas reflexivas acerca dos planejamentos e das 

práticas curriculares da escola campo empírico do estudo. A reflexão sobre os processos 

de ensino e aprendizagem dos alunos com DI, que ocorreu nos espaços interventivos da 

pesquisa, se entrelaçaram às experiências cotidianas das professoras com todos os 

alunos e apontavam para a relevância das transformações nos planejamentos, práticas 

curriculares e processos de alfabetização. 

Na pesquisa empírica apresentada nessa tese, os sujeitos são participantes ativos 

da pesquisa e trabalham articulados com a pesquisadora na investigação do objeto, pois 

e tal colaboração dos participantes e pesquisadora possibilitou a construção dos dados 

nas suas nuances e interpretações.  

Nas palavras de Jesus, Vieira e Effgen (2014, p. 785): 

 
Justamente essa ideia de construção coletiva nos permite reconhecer 

que a escola é um espaço repleto de ações excludentes, no entanto, 

nela, também, há uma pluralidade de invenções, de artes de fazer e de 

tentativas para envolver os estudantes no círculo do humano. Isso nos 

faz apostar na crença de que, pela via da pesquisa e de atitudes 

políticas alimentadas pela ética, podemos articular saberes-fazeres e 

ações para tornar a escola mais receptiva às necessidades humanas. A 

pesquisa-ação evoca uma disposição subjetiva e social nos 

participantes de se deixar envolver pela vida cotidiana, pela 

compreensão das tensões com o coletivo e também de perceber e 

pensar suas possíveis rupturas. 

 

Os dados iniciais da pesquisa foram oriundos do material excedente (dados 

brutos e não analisados) colhidos para realização da dissertação13, tal material trouxe 

indícios das demandas dos docentes acerca de sua forma de planejar e atuar em sala de 

aula, na qual havia alunos com deficiência intelectual. Para tanto, a organização de um 

banco de dados construído a partir das observações e entrevistas não analisados na 

                                                            
13No mestrado o período de observação correspondeu a quatro meses de observações diárias na escola, 

superando 300 horas no ano de 2014 e no doutorado quatro meses de observações referentes às 150 horas, 

22 horas destinadas as Sessões de Estudo e Planejamento Curricular e momentos de intervenção na sala 

de aula. 
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dissertação de mestrado, permitiu um aprofundamento na caracterização geral das 

práticas curriculares da escola e forneceram elementos para os diálogos com a 

coordenação e pedagogas. 

A pesquisa desenvolvida durante o mestrado nesse lócus, um estudo de caso de 

dimensão etnográfica,possibilitou a descrição qualitativa das práticas pedagógicas e a 

análise das concepções das professoras com relação ao ensino, aprendizagem e 

identidade do pedagogo no contexto inclusivo. Os primeiros contatos com a escola 

iniciaram no final de 201314. As observações de maneira sistemática ocorreram na 

turma do primeiro ano no início do ano letivo de 2014 na construção de dados referentes 

ao mestrado, através de Roteiro de entrevista (Anexo 01), Questionário (Anexo 02) e 

Roteiro de observação à sala de aula (Anexo 03). 

Os estudos das práticas evidenciaram o currículo como eixo central na discussão 

sobre ensinar e aprender na escola inclusiva e suas implicações para as concepções e 

processos de constituição da identidade profissional das pedagogas. 

No contato com a escola no final da pesquisa do Mestrado, as pedagogas 

ressaltaram a necessidade de uma investigação acerca das práticas curriculares e para a 

alfabetização dos alunos com deficiência, com ênfase para os alunos com DI, diante da 

constatação da não aprendizagem da leitura e escrita ao final da primeira etapa do 

ensino fundamental.  

Soma-se a isso o fato de que no decorrer da análise do mestrado, a coordenação 

e o corpo docente sinalizavam a necessidade de discussão acerca da interface currículo e 

alfabetização do aluno com deficiência intelectual. Com base na realidade estudada 

acerca dos processos de alfabetização no Ensino Fundamental, é preciso analisar as 

práticas curriculares e compreender a dimensão simbólica da leitura e escrita no 

universo de mediação pedagógica. 

No estudo do doutorado focamos a análise do planejamento e práticas 

curriculares na alfabetização em dada escola vinculada a uma ONG. No contato com o 

campo, a pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa esclarecendo a função do 

diálogo com as colaboradoras na delimitação do objeto. Ficou evidente a familiaridade 

                                                            
14A pesquisadora que se apropriava do seu objeto de estudo, ainda não se sentia parte do contexto, 

contudo a professora Lauane demonstrava receptividade aos momentos de observação. No momento do 

café, a pesquisadora se aproximava do corpo docente e progressivamente começou a participar dos 

diálogos com as professoras e coordenação e recebeu convites para participar do planejamento semanal 

da escola. Esses laços colaborativos possibilitaram um aprofundamento acerca das concepções das 

professoras, das práticas pedagógicas e da organização e materialização do currículo escolar. 
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da pesquisadora com a escola, o que permitiu a construção de um ambiente que se 

pautou pelo respeito e pela problematização de práticas curriculares atentas às 

especificidades dos alunos com deficiência no contexto da pesquisa.  

 

 

2.2 Construção e sistematização de dados 

 

 

Na construção de dados desse estudo foram utilizados: observação (registradas 

no diário de campo); entrevistas e análise documental (com o apoio de registro 

fotográfico) e as “Sessões de Estudo e Planejamento Curricular15”. A seguir, são 

apresentadas as finalidades de cada procedimento e instrumento metodológico para a 

análise do objeto de estudo. 

A observação foi utilizada com o objetivo de descrever práticas curriculares em 

salas de aula e demais espaços escolares com ênfase para os discentes com deficiência 

intelectual. Os momentos de observação,desenvolvidos na primeira etapa do ensino 

fundamental,subsidiaram a descrição dos processos de alfabetização na escola. Nesse 

trabalho apresentamosregistros de observação acerca das práticas curriculares e dos 

processos de alfabetização de dois estudantes com deficiência intelectual do quarto ano 

turma “b” de uma escola natalense. 

A observação possibilitou identificar aspectos relevantes para a análise das 

práticas curriculares e a visualização das nuances do campo em estudo. A observação 

interfere na constituição do objeto de estudo através de um movimento de influências 

recíprocas da pesquisadora e colaboradoras da pesquisa, dos conceitos teóricos e das 

evidências empíricas (GHEDIN; FRANCO, 2008). (O roteiro de observação 

apresentado no apêndice 02). 

Quanto ao Diário de campo, possibilitou registrar as observações e descrever os 

acontecimentos da pesquisa. Assim pode ser um instrumento de pesquisa para análise da 

dimensão subjetiva nas relações pesquisadores, campo empírico e colaboradores na 

busca de uma descrição densa da realidade investigada que possibilitasse ao leitor 

conhecer planejamentos e práticas curriculares desenvolvidas, notadamente voltadas 

para os alunos com DI. (BARBIER, 2004, STAKE, 2011). 

                                                            
15As sessões de Estudo e Planejamento curricular são semelhantes a outros procedimentos de construção 

de dados na pesquisa qualitativa, como as Rodas de Conversa, grupos focais ou entrevistas coletivas 

(XAVIER; CONCHÃO; JUNIOR, 2011). 
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Os dados são organizados no capítulo dos resultados (Capítulo 4). Os registros 

das observações na sala de aula são identificados “DIÁRIO DE CAMPO NºX, SALA 

DA PEDAGOGA XXXX, X° ANO”, “DIÁRIO DE CAMPO NºX, HORÁRIO DO 

CAFÉ DAS PROFESSORAS”. 

Os diários elaborados e não analisados durante o Mestrado foramnumeradosde 

01 ao 50, e os diários resultantes do registro da pesquisa do doutorado foram numerados 

do 51 ao 100. 

A utilização do Diário de Campo teve como finalidade descrever e refletir sobre 

os planejamentos e práticas curriculares. O registro de observação a partir do Diário 

possibilitou a organização e registro das situações pedagógicas na escola. Os 

comentários da pesquisadora referem-se aos diários de campo da pesquisadora das aulas 

e das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular. 

Por sua vez, as entrevistas semi-estruturadas tiveram como objetivo investigar 

planejamentos e práticas curriculares no âmbito escolar. Esse procedimento possibilitou 

a reflexão e construção de significados a partir dos discursos e concepções pedagógicas 

(SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2004; MANZINI, 2009). (Roteiro de 

entrevista apresentado no apêndice).Quanto aos discursos e concepções dos sujeitos 

estão explícitos na organização do excerto das entrevistas gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas organizadas no seguinte formato: “ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA XXXX”01. 

A análise de documentos se apresentou como fonte de construção de dados 

acerca dos fenômenos educativos. Para tanto, realiza-se a análise de documentos 

produzidos na escola, campo empírico de pesquisa, como planejamentos pedagógicos, 

projeto pedagógico da escola com vistas a caracterizá-la e obter informações sobre 

como se organizam de forma institucional as práticas curriculares, bem como relatórios 

individuais de avaliação dos discentes escritos pelas professoras como forma de 

registrar a participação e aprendizagem dos alunos (STAKE, 2011; GIL, 2010). 

A análise dos documentos explorou os relatórios avaliativos individuais dos 

alunos nomeados como; RELATÓRIO AVALIATIVO DO ALUNO XXX. Esses 

relatórios fornecem elementos para a reflexão acerca do ensino, aprendizagem do aluno 

com DI, bem como registro fotográfico, atividades digitalizadas e o PPP da escola. 

As denominadas Sessões de Estudo e Planejamento 

Curricularforamelementos essenciais do caminho metodológico da pesquisa. Nessas 

sessões, as professoras, estagiárias e coordenação da escola tinham acesso a textos 
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teóricos acerca de temáticas elencadas no diálogo com a escola. A colaboração 

permeava as observações dos planejamentos e práticas curriculares e a construção de 

novas perspectivas acerca do ensino e aprendizagem de todos os alunos, e dos alunos 

com DI, na constante reflexão sobre as práticas na sala de aula e como essa reflexão 

poderia trazer implicações para a reinvenção do fazer pedagógico. 

Nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, a partir do diálogo 

colaborativo,propomos momentos de estudo e debate acerca do planejamento, currículo 

e prática pedagógica inclusive acerca da alfabetização dos alunos com deficiência 

intelectual. Este processo de colaboração e intervenção teve como finalidade os 

momentos de discussão das práticas pedagógicas e do planejamento curricular com 

vistas aos processos de alfabetização e apreensão de outros conhecimentos socialmente 

valorizados no Ensino Fundamental I. 

As Sessões de Estudo e Planejamento Curricularcontaram com registros de 

diário de campo da pesquisadora e de um assistente de pesquisa, denominado de 

André16, bem como, a gravação em áudio da participação de todas as professoras nas 

Sessões de Estudos e Planejamento Curricular. Realizou-se 12 sessões de estudo 

totalizando 22 horas de trabalho formativo direto.  

Em geral, as sessões seguiam a seguinte organização: um texto base era 

disponibilizado com antecedência para as professoras e coordenadoras, posteriormente 

apresentávamos uma discussão expositiva dialogada acerca dos temas, exemplificando 

os conceitos a partir das vivências e das situações observadas ao longo das aulas. 

A transcrição dos discursos das pedagogas nas Sessões de Estudo e 

Planejamento Curricular se apresenta do seguinte modelo: “FALA DA PEDAGOGA 

XXXX, SESSÃO N° XX”. As sessões e as intervenções estão interligadas a leitura do 

auxiliar de pesquisa e dos seus registros sobre a realidade da escola no diário 

denominado: “DIÁRIO DE CAMPO DO AUXILIAR DE PESQUISA ANDRÉ N°XX, 

SESSÃO N° XX”. 

Observamos a variabilidade de fontes, instrumentos e procedimentos para a 

realização do processo de triangulação dos dados.Um quadro síntese dos objetivos 

específicos da tese, dos processos de construção e sistematização de dados, 

procedimentos metodológicose período de realização das atividades são apresentados no 

quadro 01:

                                                            
16André é bolsista de iniciação científica e estudante do 4°período do curso de Licenciatura em Pedagogia 

da UFRN 
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Quadro 01: Objetivos, procedimentos e instrumentos de construção de dados, foco e realização das atividades 

Objetivo específico 

Procedimentos e 

instrumentos 

metodológicos 

Foco 

Caracterizar o planejamento e as práticas 

curriculares que consubstanciam os 

processos de ensino e aprendizagem no 

ensino fundamental I 

Observação/Diário de 

campo 

Alunos, pedagogas, estagiários, estrutura 

da escola e oambienteescolar 

Entrevistas Professoras 

Análise documental Projeto Político Pedagógico 

Descrever os processos de alfabetização 

desenvolvidos no quarto ano do ensino 

fundamental com ênfase na participação e 

aprendizagem da língua escrita por parte 

de dois estudantes com deficiência 

intelectual 

Observação/Diário de 

campo 

Alunos, pedagogas, estagiários, estrutura 

da escola e o ambiente escolar 

Entrevistas/ Sessões de 

Estudo e Planejamento 

Curricular 

Professoras e coordenadoras 

Análise de documentos 
Relatórios individuais de avaliação dos 

discentes, planejamentos pedagógicos 

Propor alternativas de flexibilização 

curricular para os alunos com deficiência 

intelectual no âmbito do processo de 

alfabetização, com a colaboração de suas 

professoras pedagogas. 

Observação/Diário de 

campo 

Sessões de Estudo e Planejamento 

Curricular 

Sessões de Estudo e 

Planejamento Curricular 

Pedagogas, estagiários e coordenadoras 

pedagógicas 

Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Quanto à análise dos dados, se constitui um momento de desafio metodológico 

para a pesquisa, pois foi necessária a organização dos dados construídos, em articulação 

aos objetivos da pesquisa, bem comorelacionado aos pressupostos metodológicos, no 

permanente diálogo com a literatura e os aportes teóricos. Os movimentos analíticos 

estabeleceram diálogos e confrontos com os dados de outras pesquisas, ressaltando a 

novidade científica da investigação, no contexto social mais amplo (MAINARDES, 

2009). 

O primeiro procedimento para a análise de dados foi a organização preliminar 

dos dados obtidos na aplicação do questionário, digitação e seleção dos registros das 

observações contidos no diário de campo da pesquisadora, transcrição das entrevistas e 

das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular. 

No que diz respeito à análise dos dados construídos e a organização das 

categorias tivemos como ponto de partida as primeiras leituras dos materiais 

pedagógicos e documentos. Com base na leitura, ocorreu a pré-análise com a finalidade 

de sistematizar os preâmbulos analíticos e a definição de desenvolvimento das 

operações sucessivas e com vistas à elaboração de um plano de análise (FRANCO, 

2005). Esse plano de análise se materializou nas categorias com base na descrição e 

inferência de aspectos relevantes do conteúdo (BARDIN, 1977). 

O procedimento de Análise de Conteúdo foi utilizado para a análise dos 

registros de observação no diário de campo, (com o apoio de registro fotográfico); 

entrevistas e documentos, na qual se organizou o sentido (ou sentidos) de um texto ou 

depoimento e a construção de significação a partir das intenções, opiniões e concepções 

das participantes da pesquisa e pesquisadora e suas raízes teóricas. Os dados construídos 

na pesquisa foram organizados através de categorias definidas a posteriori, isto é, 

nascem do processo de organização dos dados no contato empírico e teórico.  

(FRANCO, 2005; BARDIN, 1977). 

Dado seu teor colaborativo, a pesquisa exigiu o estudo e reflexão sobre as 

práticas curriculares e os processos de apropriação da leitura e escrita na escola. A 

figura 01 contém um diagrama com as etapas da pesquisa, evidenciando sua 

retroalimentação contínua: 
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Figura 01: Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A primeira etapa consistiu no aporte teórico, através de pesquisas em livros, 

anais de eventos e principalmente em periódicos científicos nacionais e internacionais, 

onde se encontra o “estado da arte” ou a “fronteira do conhecimento” do assunto 

estudado. A pesquisa dos artigos de periódicos nacionais e internacionais ocorreu 

através do ScienceDirect, Scielo e portal de periódico da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).  

A tese representa a soma de esforços de apropriação científica que ocorrem 

desde a graduação e se intensificaram no mestrado e doutorado. As pesquisas da 

literatura científica abordam estudos clássicos e estudos recentes na interface das 

seguintes temáticas: a) currículo na educação especial, b) alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual. 

A segunda etapa consistiu na caracterização das práticas curriculares que 

consubstanciam os processos de ensino e aprendizagem no ensino fundamental I. Nesta 

etapa foram realizadas: a análise das concepções de currículo, ensino e aprendizagem no 

Projeto Político Pedagógico, a sondagem da percepção das professoras/pedagogas sobre 

os processos de ensino e aprendizagem, as práticas curriculares, função do 

planejamento, estratégias metodológicas, concepção de avaliação. Tais dimensões são 

essenciais para compreender as influências políticas, ideológicas e pedagógicas acerca 

do currículo oficial, idealizado no planejamento e das ações curriculares da escola. 
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Como terceira etapa ocorreu aanálise dos processos curriculares de 

alfabetização, com ênfase para as práticas desenvolvidas no quarto ano turma B do 

Ensino Fundamental. Essa análise apresentou como eixo o estudo acerca das práticas 

curriculares referentes à alfabetização dos discentes com deficiência intelectual.  

Na compreensão acerca da alfabetização, identificar as especificidades dos 

processos de alfabetização das crianças possibilitou a reflexão acerca do 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita da turma como um todo e dos alunos 

com deficiência intelectual na escola. Esta análise ocorreu através dos relatórios 

individuais de avaliação dos discentes que são elaborados anualmente pelas docentes, 

observações, diários de campo, entrevistas e as atividades direcionadas para todos os 

alunos e para os alunos com deficiência intelectual no âmbito do currículo. 

Na quarta etapa realizamos a intervenção colaborativa da pesquisa nas Sessões 

de Estudo e Planejamento Curricular com todas as professoras do turno matutino, bem 

como na proposta interventiva realizada na sala de aula do 4° ano “B”. A primeira fase 

da intervenção teve como finalidade a discussão e análisedas situações escolares 

cotidianas no campo empírico e no estudo teórico. Os encontros foram realizados 

semanalmente com a coordenação, pedagogas e estagiárias para analisar pontos centrais 

do planejamento escolar. 

A utilização do momento destinado para o planejamento que a escola 

disponibilizou17 para reflexão sobre as práticas curriculares foi fundamental para 

efetivação da proposta de intervenção. Apresentam-se a seguir, no quadro 02, os tópicos 

das discussões construídos coletivamente nas Sessões de Estudo e Planejamento 

Curricular: 

 

                                                            
17A pesquisadora a convite da coordenação da escola já participou desses momentos anteriormente na 

realização da pesquisa do Mestrado e obteve o consentimento do corpo docente para utilizar esse tempo 

na escola (contabilizado como carga horária das professoras) para refletir e estudar acerca das práticas 

curriculares a partir das aulas observadas e do diálogo com as pedagogas sobre suas práticas. 
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Quadro 02: Temáticas de Estudo nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular 

Data Temática Texto Base 

08/10 Currículo escolar e inclusão 

MAGALHÃES, R. C. B. P. Currículo em educação especial: dimensões técnicas e políticas 

em discussão, In: MENDES, E. G.; ALMEIDA, M. A. (Org.) Dimensões pedagógicas nas 

práticas de inclusão escolar. Marília: Abpee, 2012. 

15/10 

Processos de Ensino e 

aprendizagem dos alunos 

com deficiência intelectual 

PADILHA, A. M. L. Práticas educativas: perspectivas que se abrem para a Educação 

Especial. Educação e Sociedade, Campinas, n. 71, p. 197-220, 2000b. Número especial 

15/10 

Processos de alfabetização 

dos alunos com deficiência 

intelectual 

CAVALCANTE, T. C. F. A.Pensando a alfabetização da pessoa com deficiência intelectual. 

In: BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Caderno de educação especial: a alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta 

inclusiva. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à 

Gestão Educacional. Brasília: MEC, SEB, 2012. 

29/10 

Adaptação e flexibilização 

das estratégias 

metodológicas de ensino para 

os alunos com deficiência 

PLETSCH, M. D. Repensando a inclusão escolar de pessoas com deficiência mental: 

diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiênciaintelectual.  Rio de Janeiro, NAU: Edur, 

2010. 

29/11 
Plano de Ensino e suas 

articulações com o currículo 

PLETSCH, M. D.; GLAT, R. A escolarização de alunos com deficiência intelectual: uma 

análise da aplicação do Plano de Desenvolvimento Educacional Individualizado. Revista 

Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 18, n. 35, p. 193-208, jan./abr. 2012. 

05/11 
O PPP como aliado da 

inclusão escolar 

ROPOLI, E. A. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar : a escola comum 

inclusiva. Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2010. 

05/11 

Oficinas para a elaboração de 

eixos curriculares para os 

planos direcionados aos 

alunos com deficiência 

intelectual 

Planejamento curricular de cada ano de escolarização e planos de aula das professoras 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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No quadro, identificamos as temáticas escolhidas com as professoras e a 

coordenação para discussão acerca do planejamento e práticas curriculares direcionadas 

aos processos de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual.  

 

2.3Contextualização da escola lócus da investigação empírica e participantes 

 

 

A participação da escola e o diálogo dos sujeitos-colaboradores com a 

pesquisadora são peças basilares para a construção dos dados e para nossa inserção nas 

práticas curriculares e nas diversas relações existentes no contexto escolar. Vozes e 

cenas revelaram o currículo e a escolarização dos alunos com deficiência intelectual no 

contexto da inclusão e dos desafios acerca da aprendizagem da leitura e escrita. 

Entender o contexto da escola é identificar o lugar dos alunos com deficiência 

intelectual nos processos de ensino e aprendizagem. Esse espaço como lócus da 

formação, pode ser permeado por dois caminhos: de um lado, a organização de 

situações pedagógicas em respeito à diversidade, de outro, o espaço, que sob a égide da 

institucionalização, naturaliza as diferenças de desempenho dos alunos com deficiência 

intelectual. 

A escola, lócus da investigação situa-se no bairro Cidade da Esperança18 zona 

oeste da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, está vinculada a uma Organização Não-

Governamental (ONG). Essa ONG foi fundada em abril de 1982, por uma engenheira 

com deficiência física, e atualmente, é registrada no Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 A ONG conta com duas estruturas físicas, uma referente às instalações da 

escola e outra referente aos diversos atendimentos predominantemente clínicos que a 

instituição dispõe. 

A escola possui seis salas de aula amplas com janelas, lâmpadas e ventiladores 

acima do quadro, carteiras, quadro branco, 1 biblioteca, 1 sala de professores com 

banheiro, 1 sala de coordenação, 1 quadra, 1 refeitório, 1 cozinha, 2 banheiros 

adaptados para os alunos, 1 almoxarifado e 1 banheiro para os funcionários. 

A segunda estrutura é uma instituição de habilitação e reabilitação de pessoas 

com deficiência. A instituição oferece ações de assistência social e atendimentos 

clínicos como: odontologia, neurologia, fonoaudiologia, fisioterapia, atendimentos 

                                                            
18O bairro pertence à zona de periferia da cidade do Natal sendo reconhecido pelos altos índices de 

criminalidade e uso de drogas ilícitas. 
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psicológicos e psicopedagógicos a alguns alunos da escola19, às pessoas com deficiência 

e à comunidade em geral. 

Historicamente, a escola foi uma instituição educativa especial, ou seja, pode ser 

caracterizada como uma Escola Especial. Contudo, os alunos com deficiência tinham 

irmãos e familiares que precisavam ter acesso a uma instituição educacional (assim 

como outras pessoas da comunidade). Quanto às práticas curriculares, no período que a 

escola era uma instituição especial, não há registros dos aspectoscurriculares nos 

arquivos da instituição. Segundo a coordenação da escola, o trabalho realizado não tinha 

um planejamento prévio acerca das finalidades pedagógicas e dos objetivos 

educacionais traçados, a professora decidia na hora o que fazer com os alunos com 

deficiência. 

É válido ressaltar que essa contextualização da escola campo de investigação 

possibilita compreender as especificidades e os contextos históricos, sociais e culturais e 

a constituição de um espaço pedagógico inclusivo. Primeiramente, a escola é associada 

a uma instituição filantrópica, o que nos remete as discussões acerca da trajetória 

educacional da educação especial no Brasil associadaàs iniciativas assistencialistas. É 

preciso mencionar ainda que alguns alunos com deficiência na escola estão sendo 

analisados sob dois crivos distintos: de um lado, sujeitos do ensino e aprendizagem na 

escola, de outro, pacientes dos diversos atendimentos clínicos e terapêuticos com vistas 

a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Contudo, a escola não tem uma 

atuação em sentido individualizado ou clínico com seus estudantes com deficiência. 

Embora a escola tenha parceiras do poder público estadual ou municipal (para o 

encaminhamento de professores para trabalhar na instituição), o Estado não se 

responsabiliza pelo investimento financeiro. Essas características peculiares dessa 

instituição no Rio Grande do Norte são visíveis nas demais instituições especializadas 

no Brasil, na qual é visível a omissão de políticas públicas de educação especial desde 

os modelos de institucionalização e integração. Atualmente a escola tenta romper com a 

concepção de integração dos alunos com deficiência à realidade pedagógica e busca a 

construção de um espaço pedagógico acessível para todos os estudantes. 

A partir de 1999, recebendo influência dos debates acerca da inclusão, a escola 

investigada tornou-se um espaço de trabalho pedagógico para todos os 

                                                            
19Alguns alunos da escola são indicados para esses atendimentos, contudo a permanência está 

condicionada à assiduidade, caso os alunos tenham 3 faltas são desligados, para ceder a vaga para outras 

pessoas interessadas, os atendimentos não são exclusivos para os estudantes com deficiência. 
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alunos,independentemente da condição de deficiência. Essas mudanças pedagógicas 

trazem rebatimentos para a identidade dessa instituição. As relações escolares dos 

estudantes com e sem deficiência ressaltavam a necessidade da construção de processos 

de ensino e aprendizagem para todos os alunos. A investigação empreendida revela a 

abertura desta escola para organizar práticas pedagógicas acessíveis a seus alunos e 

atentas a heterogeneidade dos grupos nas salas de aula. 

Algumas crianças residiam próximo à escola, outras se dirigiam ao terminal para 

utilizar o transporte coletivo. Os profissionais da escola e da instituição, bem como os 

alunos utilizam uma farda na qual um símbolo representa a presença de pessoas com 

deficiência. 

A seguir, explicitamos alguns exemplos indicativos das percepções e concepções 

sociais acerca da escola: uma das professoras estava na parada e foi convocada por uma 

mulher para conversar sobre as especificidades de uma criança com deficiência. A 

pesquisadora ouve um jovem olhar para o símbolo e perguntar se a escola é dirigida 

apenas para os alunos com deficiência, como sinônimo de instituição educacional 

especial. A doação de cestas básicas às famílias dos alunos, bem como a existência de 

atendimentos clínicos, em um prédio anexo da instituição evidenciou o paradoxo entre a 

concepção clínica, o assistencialismo e os ideais pedagógicos de aprendizagem do aluno 

com deficiência na perspectiva da inclusão, acesso, participação e aprendizagem. 

 A escola trabalha com os anos iniciais do Ensino Fundamental: do primeiro ao 

quinto ano conforme o quadro 03: 

 

 

Quadro 03: Turmas e total de alunos 

TURMA ALUNOS 
ALUNOS COM 

DEFIÊNCIA 

1° ANO “A” e “B” 39 3 

2° ANO “A” e “B” 38 3 

3° ANO “A” “B” “C” 55 8 

4° ANO “A”e “B” 58 12 

5° ANO “A” e “B” 39 5 

TOTAL 229 31 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No quadro acima, identificamos onze (11) turmas da escola compreendendo os 

cinco (5) anos de escolarização do Ensino Fundamental. Quanto aos alunos com 
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deficiência, a escola tem 31 alunos matriculados, deste quantitativo, 19 alunos têm 

laudos referentes à deficiência intelectual. 

No que se refere ao quarto ano, é a turma da escola com o maior númerode 

alunos com deficiência, e a turma “b” apresentava dois alunos com deficiência 

intelectual. A escolha da turma se refere, ainda, à finalidade de consolidação dos 

processos de alfabetização e o ano de transição para o último ano da primeira etapa do 

ensino fundamental. 

A turma do 4° ano “B” é formada por alunos que na sua maioria já estudavam na 

escola e, portanto, tinham desenvolvido diversos aspectos de interação e socialização 

com os pares. Paulo e Pedro eram advindos de duas turmas diferentes do terceiro ano da 

escola em 2014. Os alunos têm uma frequência constante nas aulas (inclusive Paulo e 

Pedro) e realizam atividades individuais e grupais de acordo com as 

estratégiasescolhidas pelas professoras. 

Quanto aos conhecimentos de leitura e escrita, tinham alunos com fluência na 

leitura e interpretação bem como outros alunos com dificuldades para leitura e escrita, 

dentre as singularidades da turma, Pedro e Paulo, ainda não estavam alfabetizados. 

As professoras do 4° ano “B” eram: Marta (professora de língua portuguesa e 

língua inglesa), Juliana (professora de matemática até o mês de agosto), Aline 

(professora de matemática e ciências), Joana (professora de história e geografia) e 

Gisele (professora auxiliar da turma). 

Os alunos da escola não recebem nenhum acompanhamento pedagógico 

relacionado ao atendimento educacional especializado (AEE) 20 e não apresenta a Sala 

de Recursos Multifuncionais (SRM) 21 como espaço destinado para a realização de 

apoio pedagógico complementar ou suplementar para os alunos com deficiência e 

demais alunos elencados para a educação especial. A escola tem profissionais cedidos 

pelo poder público estadual e municipal, contudo não apresenta a modalidade de 

                                                            
20O AEE é a modalidade de educação especial que visa o apoio pedagógico complementar ou suplementar 

à escolarização e tem como finalidade identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade para garantir o acesso, participação e aprendizagem dos alunos considerando suas 

necessidades específicas (BRASIL, 2008). 
21As salas de recursos multifuncionais são espaços nas escolas públicas com equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos para ofertar o atendimento educacional especializado (o atendimento 

pode ser realizado em instituições ou centros especializados) e possibilitar condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino 

regular(BRASIL,2008). 
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atendimento educacional especializado na perspectiva da inclusão como prevê a 

legislação da educação especial atualmente.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição cita a perspectiva da 

inclusão nos processos de escolarização, entretanto não especifica como essa 

perspectiva direciona o trabalho pedagógico. Quanto à quantidade de alunos com 

deficiência por turma, a coordenação da escola organiza as matrículas a partir das 

recomendações da Política de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino do Natal 

recomenda a matrícula de até 3 alunos em condição de deficiência comprovada por 

laudo médico em cada turma do Ensino Fundamental. 

No primeiro semestre do ano de 2015, a pesquisadora sinalizou os 

encaminhamentos da pesquisa no âmbito do Doutorado, ressaltando o papel da escola 

na delimitação do objeto. As discussões acerca do currículo e da alfabetização e suas 

implicações para os processos de ensino e aprendizagem do Ensino Fundamental 

nascem no diálogo com a realidade da escola. 

No segundo semestre de 2015, nos meses de agosto e setembro ocorreram 

momentos de observação dos diversos espaços escolares e nos meses de outubro e 

novembro iniciam-se as Sessões de Estudo e PlanejamentoCurricular concomitante à 

observação das práticas de leitura e escrita relacionadas às práticas curriculares nas 

diversas disciplinas do currículo escolar. A carga horária destinada 

àobservaçãocompreendeu 150 horas/aula e 22 horas referentes às Sessões de Estudo e 

Planejamento Curricular. 

Nessa investigação, o estudo e a intervenção nas propostas curriculares foram 

realizados em colaboração com os seguintes profissionais da educação: 6 

pedagogas22que atuam como professoras contratadas na instituição, com ênfase para as 

que atuam com alunos com deficiência intelectual23); 3 estagiárias - atuam como 

auxiliares ou professores e no momento estão cursando pedagogia; e as duas 

coordenadoras pedagógicas (uma coordenadora do turno matutino e a outra do 

vespertino) e uma professora contratada para o ano letivo de 2016. 

No quadro 04, apresentamos os nomes fictícios, turmas e vínculosprofissionais 

das professoras e estagiárias participantes da pesquisa colaborativa: 

 

                                                            
22Na escola, todas as docentes têm o curso superior em pedagogia ou estão cursando, por isso nos 

referimos às pedagogas. 
23A proposta é trabalhar a problematização das práticas curriculares com todas as professoras, pois os 

alunos no decorrer da trajetória escolar serão matriculados nas turmas de outras professoras. 
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Quadro 04: Turmas, formação e vínculos profissionais dos participantes 

Nome 

Fictício 
Turma Formação 

Vínculos 

empregatícios 

Lauane 
1° ano A e 

B 

Pedagogia (instituição privada), 

Especialização em Literatura 

(instituição pública) 

Trabalha os dois 

turnos na escola. No 

turno Matutino no 

1°ano A, 

e no vespertino no 

1° ano B 

Juliana 2° ano B 

Pedagogia e especialização em 

psicopedagogia (instituição pública 

federal) 

Professora na escola 

da pesquisa no turno 

matutino. 

Professora do 

munícipio de 

Parnamirim no 

turno vespertino 

Alice 2° ano Pedagogia e especialização 

Trabalha os dois 

turnos na escola. No 

turno matutino no 2° 

ano e no vespertino 

na sala de 

informática. 

Amanda 
3° ano A e 

C 

Magistério (Fundação Bradesco), 

Pedagogia (instituição privada) e 

cursando especialização 

Trabalha os dois 

turnos na escola. No 

turno matutino no3° 

ano A e no 

vespertino no 3° ano 

C. 

Aline  4° ano B Pedagogia 

Trabalha os dois 

turnos na escola. No 

turno matutino no 4° 

ano B e no 

vespertino no 2°ano 

B 

Marta 4°ano B 

Pedagogia e os seguintes cursos de 

especialização: psicopedagogia, 

gestão, educação especial e inclusiva 

(instituição particular) 

Professora na escola 

da pesquisa no turno 

matutino 4° ano B. 

Professora do 

munícipio de 

Parnamirim no 

turno vespertino 

Joana 4°ano B 
Letras e cursando graduação em 

pedagogia 

Não possui outro 

vínculo 

Gisele Auxiliar  
Cursando pedagogia- universidade 

federal 

Estagiária na 

instituição  

Ane Auxiliar 
Cursando pedagogia- universidade 

federal 

Estagiária na 

instituição 

Maria 1° ano A 

Pedagogia e cursando especialização 

em gestão de processos educacionais 

(Instituição pública) 

No turno matutino 

no 1° ano e no 

vespertino 5° ano B 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No quadro acima, identificamos que todas as participantes e colaboradoras do 

estudo são pedagogas ou pedagogas em formação. Quanto à formação, tem pedagogas 

em formação no nívelde graduação ou pós-graduação (cursando licenciatura em 

pedagogia ou cursos de especialização), bem como, pedagogas com especialização na 

área de educação. Quanto aos vínculos, algumas pedagogas trabalham nos dois turnos 

na escola, outras trabalham um turno na escola e no outro turno trabalham em vínculos 

municipais e estaduais. 

Os alunos com deficiência intelectual são participantes da pesquisa nas 

observações e intervenções na sala de aula. O quadro 05 a seguir, apresenta os alunos 

com deficiência intelectual, suas respectivas idades, turmas de escolarização, 

diagnósticos e atendimentosnão-escolares: 
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Quadro 05: Alunos com deficiência intelectual 

Codinome Idade Turma Diagnóstico Atendimento 

Jonas 9 anos 3° ano Síndrome de Down Fonoaudiologia, piscina e psicologia 

Rafael 9 anos 3° ano Deficiência intelectual Brinquedoteca e psicologia 

Eliana 10 anos 4° ano  Deficiência intelectual associada ao autismo Natação 

Pedro 12 anos 4° ano Síndrome de Down Não realiza atendimento 

Paulo 12 anos 4° ano Deficiência intelectual Brinquedoteca, psicologia e fonoaudiologia 

Walter 12 anos 4° ano Deficiência intelectual Fisioterapia 

Italo 13 anos 5° ano Deficiência intelectual Não realiza atendimento 

Jean 13 anos 5° ano Deficiência intelectual Não realiza atendimento 

Lucas 13 anos 5°ano Deficiência intelectual Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia 

Julio 13 anos 5° ano Deficiência Intelectual Brinquedoteca e fonoaudiologia 

Kelvin 12 anos 5°ano  Deficiência intelectual Atendimento no Centrinho: oficinas 

Helena 13 anos 5°ano Deficiência intelectual  Fisioterapia 

Renato 8 anos 2° ano  
Atraso da linguagem e de funções cognitivas e dos 

aspectos comportamentais 
Psicologia  

Elias 8 anos 2°ano Deficiência intelectual Não realiza Atendimento 

Gugu 9 anos 3° ano Deficiência intelectual Apoio pedagógico 

Guga 10anos 4° ano Deficiência intelectual Fonoaudiologia e psicologia 

Renata 10 anos 4° ano 
Deficiência intelectual associada a síndrome de 

Lenoxx24 
Não realiza Atendimento 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

                                                            
24A síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma encefalopatia epiléptica intratávei da infância, corresponde a 5% das epilepsias infantis23, e caracteriza-se por retardo mental 

progressivo (AGAPEJEV et al,2000) 
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A partir das informações organizadas no quadro 05, é possível identificar o 

quantitativo de dezoito (18) alunos com deficiência intelectual nas turmas de primeiro 

ao quinto ano do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino.  

Quanto aos critérios de participação nos atendimentos, as professoras 

observavam os alunos e juntamente com a coordenação encaminhavam os alunos (com 

deficiência comprovado por laudo ou não) para os diversos atendimentos clínicos na 

instituição: fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentre 

outros. 

Apresentamos anteriormente no quadro 5os atendimentos que os alunos 

participavam  para a contextualização dos sujeitos com deficiência intelectual. É preciso 

analisar esses atendimentos no âmbito das vertentes clínico-médicas e psicopedagógicas 

da educação especial. A ênfase nos atendimentos pode minimizar a visão pedagógica da 

educação especial e a compreensão dessa modalidade como transversal a todos os níveis 

e modalidades, bem como, complementar e suplementar aos processos de escolarização. 

Os atendimentos clínicos, terapêuticos e psicológicos recebidos pelos 

estudantesnão substituem os processos e práticas curriculares na escola regular. O 

planejamento pedagógico e as práticas curriculares são protagonistas nos processos de 

ensino, aprendizagem e alfabetização de todos os alunos, inclusive dos alunos com 

deficiência. As equipes multiprofissionais podem atuar como coadjuvantes na 

participação e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual na escola, por isso 

tais atendimentos podem contribuir para esse aluno, contudo não se mostraram 

determinantes para a participação, aprendizagem e inclusãoescolar dos alunos com 

deficiência. 

Com relação aos alunos com deficiência intelectual e à caracterização das 

práticas curriculares, o trabalho apresenta aspectos de todos os alunos com deficiência 

intelectual no planejamento e nos processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. 

Posteriormente, a tese explicita os planejamentos e práticas curriculares voltadas para os 

processos de alfabetização de dois alunos matriculados no quarto ano, turma “B” do 

ensino fundamental. 

No próximo capítulo apresentaremos o referencial teórico que fundamenta nosso 

estudo acerca do planejamento, práticas curriculares e processos de alfabetização dos 

alunos com deficiência intelectual e suas implicações para o ensino e aprendizagem na 

escola inclusiva. 
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3REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Currículo e Educação Especial 

 

 

Desde a década de 1990, as propostas curriculares são expressas nas diretrizes e 

documentos norteadores tais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9.394/1996, Diretrizes e dos Planos educacionais, como orientação, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), em 1996, e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: adaptações curriculares em 1998, a Política Nacional da Educação Especial 

em uma perspectiva inclusiva em 2008, Plano Nacional de Educação (2014-2024) e as 

discussões acerca da Base Nacional Comum Curricular. Tais documentos apresentam as 

concepções e eixos do currículo escolar e trazem indicativos dos processos de 

escolarização dos alunos com deficiência no contexto regular de ensino.  

As proposições curriculares são demarcadas pelas relações de poder expressas 

na seleção e organização do conhecimento escolar, que por um lado evidenciam o 

controle social advindo dos órgãos reguladores da educação no país, e por outro a 

valorização de determinados conhecimentos em detrimento de outros saberes excluídos 

dos currículos e programas de ensino (SILVA, 1999). 

A constituição de currículos nas escolas está interligada, ainda, com a 

participação coletiva nas diretrizes do projeto pedagógico e da gestão democrática. A 

participação coletiva dos profissionais possibilita a discussão acerca da responsabilidade 

social na formação dos alunos e na construção da sociedade. O projeto pedagógico, por 

sua vez,evidencia aspectos curriculares, como o trabalho docente, as inter-relações com 

os objetivos educacionais e os conhecimentos das disciplinas escolares. Um dos 

princípios do projeto pedagógico diz respeitoà articulação desses objetivos específicos 

do currículo com a formação humanística do discente. 

A própria LDB 9.394/1996 apresenta as finalidades da escolarização brasileira 

para a formação humana e não se restringe à transmissão de conhecimentos das 

disciplinas do currículo escolar. Portanto, a construção de um currículo traz a reflexão 

acerca das finalidades dos conhecimentos nos processos de ensino e aprendizagem da 

educação escolar contemporânea. Os conteúdos curriculares da educação básica não são 

neutros, mas se revestem das dimensões sociais, históricas, culturais e psicológicas.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) apresentam primeiramente uma 

concepção de currículo com vistas ao desenvolvimento de competências básicas. Essa 

proposta está ligada aos objetivos explícitos na LDB acerca do ensino fundamental e 

médio no que diz respeito à apropriação de conhecimentos e habilidades, articulação 

teoria e prática e formação para o trabalho e a cidadania (PENIN, 2001). Esses 

documentos apresentam uma proposta de reorganização do currículo por área de 

conhecimento e não por disciplinas. Tal proposta exige transformações nos sistemas 

escolares, nos processos de ensino e aprendizagem, nos instrumentos de avaliação, e nas 

relações professores e alunos na construção do conhecimento escolar. Outro eixo 

evidenciado nas Diretrizes é a constituição de um currículo pautado nos princípios 

pedagógicos da identidade, da diversidade, da autonomia, da interdisciplinaridade e da 

contextualização dos conhecimentos escolares (PENIN, 2001). 

Os planejamentos e práticas curriculares são dimensões essenciais na construção 

da identidade de uma escola e dos sujeitos que compõe a comunidade escolar. A ação 

docente de ensinar os conhecimentos socialmente valorizados e elencados no currículo 

interfere nos processos de identificação e articula as múltiplas identidades dos 

professores e alunos.Nesse processo de identificação da escola, as propostas 

interdisciplinares podem trazer contribuições na construção de relações de sentidos e 

significados do conhecimento escolar ligado às situações reais e às identidadesdiscentes 

e docentes(THOMAZI; ASINELLI, 2009; PENIN, 2001). 

As DCNs reiteram a relevância do currículo e da contextualização do 

conhecimento escolar na articulação teoria e prática. Nos processos de ensino, a 

articulação dos conteúdos curriculares aos contextos dos alunos, pode contribuir para a 

elaboração conceitual dos discentes (CANDAU, 2011; PENIN, 2001). 

Nos processos de organização do currículo para os processos de ensino e 

aprendizagem na escola, uma das responsabilidades pedagógicasdo docente é o 

exercícioda autonomia nos itinerários formativos. Essaautonomia se traduz nos 

currículos escolares e na organização dos conhecimentos necessários para cada etapa de 

escolarização e correspondendo às expectativas, às exigências e necessidades da 

sociedade contemporânea. Nesse sentido, é preciso repensar o currículo e os processos 

de escolarização de grupos historicamente silenciados dos/nos currículos escolares.  

Repensar os currículos é romper com a tradição clássica do conhecimento 

fragmentado nas aulas, superar uma seleção dos conteúdos compartimentalizados à 

semelhança da organização e divisão do trabalho a partir da revolução industrial 
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(MOREIRA; BAUMEL, 2001; PENIN, 2001). Nesse sentido, a presença de estudantes 

com deficiência na escola faz aflorar os desafios de organização os planejamentos e 

propostas curriculares de apropriação dos conhecimentos. 

O foco das produções são teorizações sobre os aspectos das políticas 

educacionais e sua influência à constituição dos currículos na escola A lacuna das 

produções científicas nacionais se refere ao currículo materializado na escola e suas 

implicações para o ensino, aprendizagem e inclusão de alunos com DI. 

O objeto de estudo, planejamento e prática curricular nos processos de 

alfabetização e no ensino e aprendizagem dos conteúdos do Ensino Fundamental na 

perspectiva da inclusão de alunos com deficiência intelectual, proposto nessa tese, nos 

remetem a apresentar um conceito de projeto político pedagógico. O projeto político-

pedagógico não pode ser concebido como um agrupamento de propostas de ensino e de 

atividades escolares.  

A construção do PPP tem como princípio a participação de todos os 

profissionais e da comunidade escolar. A partir dos debates e negociações o projeto não 

pode ser visualizado como um documento a ser guardado nas gavetas da escola ou 

documento burocrático, mas pode vislumbrar rumos e apontar direções para as práticas 

curriculares e os processos de ensino e aprendizagem articulado a dimensão 

sociopolítica na busca de atender as demandas reais e coletivas da sociedade o que 

denota a relação escola e formação para cidadania. 

As dimensões pedagógicas e políticas se entrelaçam nos projetos e práticas 

pedagógicas da escola. Esse entrelaçamento do pedagógico e político se materializa na 

participação, na postura crítica, desenvolvimento da criatividade e na aprendizagem dos 

alunos. 

 

Político e pedagógico têm assim uma significação indissociável. Neste 

sentido é que se deve considerar o projeto político-pedagógico como 

um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da 

escola, na busca de alternativas viáveis a efetivação de sua 

intencionalidade (VEIGA, 2002, p.1,2). 

 

O projeto político pedagógico da Escola evidencia as concepções de currículo, 

planejamento e avaliação. Essas concepções possibilitam a caracterização das diretrizes 

do currículo idealizado pela comunidade escolar e a reflexão acerca das práticas 

pedagógicas, além da constante revisão das demandas da escola atreladas à organização 

e intencionalidades dos processos de ensino e aprendizagem.  
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O debate atual acerca do currículo na perspectiva da inclusão escolar está 

interligado às dimensões macropolíticas, dentre elas, o Plano Nacional de Educação 

2014-2024. Esse documento apresenta estratégias referentes à universalização do ensino 

fundamental ressalta a denominada Base Comum Nacional do Currículo. O currículo é 

concebido como um dos pontos centrais da escola brasileira para a construção de 

propostas pedagógicas condizentes com uma educação de qualidade para todos. O texto 

do plano explicita a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino 

fundamental referentes às etapas de escolarização.  

Os direitos e objetivos de aprendizagem associados aos aspectos curriculares 

explícitos no Plano e na denominada Base Nacional Comum Curricular visam o 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 

com base no respeitoà diversidade regional, estadual e local (BRASIL, 2014) de todos 

os estudantes, inclusive dos estudantes com deficiência. Especificamente a meta 4 se 

refere à universalização da educação para os alunos com deficiência na faixa etária de 4 

a 17 anos: 

 

Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento25 e altas 

habilidades ou superdotação26, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 

salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014, p.55). 

 

O plano evidencia diversas estratégias relacionadas à organização da escola e do 

currículo no contexto inclusivo ao pontuar estratégias de fomento a pesquisas 

relacionadas aos processos de escolarização e práticas curriculares. Tais pesquisas têm 

como finalidade contribuir para o currículo na educação básica através do 

desenvolvimento de metodologias, produção de materiais didáticos, equipamentos e 

recursos de tecnologia assistiva27 aliados aos conhecimentos escolares, bem como a 

                                                            
25Os transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são definidos como alterações qualitativas nos 

aspectos da socialização, comunicação e comportamentos. 
26O conceito de altas habilidades está relacionado ao desempenho diferenciado na capacidade intelectual 

geral, seja na área acadêmica específica, liderança, pensamento criador ou produtivo, habilidades 

psicomotoras e habilidades para as artes (BRASIL, 2006). 
27Tecnologia Assistivaenvolveprodutos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tem 

como função auxiliar nas dificuldades funcionais de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

(ROCHA, DELIBERATO, 2012). 
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presença de recursos óticos e acessíveis em braile28 e a Libras29 como diretriz linguística 

para o currículo direcionado para a escolarização de alunos surdos. O plano propõe, 

ainda, a necessidade de articulação da escolarização na sala de aula com o trabalho 

realizado no atendimento educacional especializado (BRASIL, 2014).  Contudo, o plano 

não apresenta especificidades do currículo na escolarização de estudantes com 

deficiência intelectual. 

Com base na atualidade da temática acerca do currículo,e suas interfaces com as 

dimensões políticas apresentas nas propostas legais que norteiam a escolarização 

brasileira, a concepção de práticas curriculares que direciona esse trabalho diz respeito à 

definição apresentada por Pletsch (2010, p.158-159): 

 

ações que envolvem a elaboração e implementação do currículo em 

suas diferentes dimensões (planejamento, metodologias, estratégias de 

ensino, avaliação, tempo e espaço de aprendizagem, as quais, por sua 

vez, são vinculadas ao processo histórico-cultural dos sujeitos 

partícipes. Nessa perspectiva, as práticas curriculares são 

desenvolvidas de forma coletiva, e não individualizada, pelos 

diferentes sujeitos presentes, na instituição escolar, especialmente 

professores e alunos, considerando as contradições, tensões, conflitos, 

inovações e mudanças que figuram no espaço escolar. 

 

Assim, o repensar das práticas curriculares do ensino fundamental está 

entrelaçado às dimensões éticas, estéticas e políticas. Essas dimensões dos 

planejamentos e práticas rebatem na formação dos alunos e trazem implicações para a 

organização e estrutura da escola. Historicamente, o acesso à escolarização por parte de 

alunos com deficiência está relacionado a atitudes preconceituosas e 

estigmatizantes(GOFFMAN, 1989; MAGALHÃES; RUIZ, 2011) que tendem a 

priorizar as incapacidades da aprendizagem, por isso,é fundamental o questionamento 

acerca das práticas curriculares na escola contemporânea:  

 

O currículo da escola fundamental tem permanecido com a mesma 

configuração há muitas décadas, mantendo sua forma verbalista e 

restringindo seu conteúdo às disciplinas tradicionais, adstritas a 

conhecimentos e informações. A sociedade mudou novos 

                                                            
28Braile: Código criado por Louis Braille, em 1825, na França, o sistema braille. Esse código apresenta 63 

pontos que combinados representam o alfabeto, os números e outros símbolos gráficos utilizados na 

escrita. A combinação dos pontos é obtida através de seis pontos básicos, organizados espacialmente em 

duas colunas verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada cela 

braille. Esse código possibilita a leitura e escrita para as pessoas cegas (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007). 
29Libras: A língua brasileira de sinais é considerada aprimeira língua dos surdos com gramática e escrita 

própria e foioficializadaem abril de 2002 pela Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002).  
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direitospolíticos, civis e sociais foram alcançados ou entraram na 

pauta de reivindicações, mas a concepção de currículo e daquilo que é 

necessário para a formação humano-histórica dos cidadãos continua a 

mesma (PARO,2001, p. 487). 

 

A presença da heterogeneidade discente na escola é um dos fatores essenciais 

para reorganização do currículo do ensino fundamental. Nesse sentido, o docente poderá 

construir estratégias de participação dos alunos com deficiência nos processos de 

escolarização, bem como possibilitar a interação desses sujeitos com seus pares nos 

processos de ensino e motivar posturas ativas na construção das aprendizagens 

escolares. A construção das estratégias de ensino remete à desconstrução da ideologia 

pedagógica do currículo tradicional, fragmentado nas disciplinas, e com ênfase na 

aprendizagem de todos os discentes com base nas interações e mediações pedagógicas 

(PARO, 2001; MIOTTO,2010; MAGALHÃES,2005b). 

A reflexão e organização coletiva dos currículos têm como princípio o 

atendimento às especificidades da heterogeneidade discente na sala de aula comum, 

compreendendo que as diferenças sensoriais, cognitivas ou motoras não homogeneízam 

o alunado com deficiência, cada aluno - com deficiência ou sem deficiência - é um 

sujeito histórico-cultural em sua singularidade. As práticas escolares, amalgamadas ao 

contexto social e histórico de professores e alunos, caracterizam o currículo através da: 

 

Habilidade de incorporar conteúdos que promovam, além do 

desempenho acadêmico, as habilidades sociais. Este currículo 

representa uma estrutura para professores os serviços de apoio e as 

famílias, que devem, de forma conjunta, planejar o processo 

educacional (...). Um currículo que se baseia na diversidade, 

desconstrói todo o modelo de hierarquização e de relações de poder 

que inferiorizam o diferente, dando lugar à pluralidade, ao 

reconhecimento das diferenças, à consciência do individual e ao 

mesmo tempo do todo, ou seja, o direito à igualdade de oportunidades 

e não de um modo igual de educar a todos (MIOTTO, 2010, p.200-

201). 

 

Na visão de Miotto (2010), o currículo tem como princípio reconhecer a 

diversidade discente e as relações de poder acerca das aprendizagens acadêmicas e das 

habilidades sociais atreladas aos conteúdos escolares. A autora faz menção à construção 

de um currículo com igualdade de oportunidades pedagógicas paraos alunos com e sem 

deficiência. 

A tendência histórica do currículo na educação especialestá relacionada a uma 

perspectiva desubstituição da educação geral, desenvolvida por intermédio de 
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“currículos diferenciados” das proposições curriculares das escolas regulares, inclusive 

em seus objetivos, conteúdos e formas de avaliação (MAGALHÃES, 2005a). 

Questionar tais práticas curriculares é, sobretudo, tomar consciência da cultura 

escolar que fundamenta o ser professor, o ser aluno com deficiência e o saber escolar 

como objeto de ensino e aprendizagem: 

 

Assim, buscar novos sentidos que questionem e desnaturalizem essas 

concepções de realidade constitui um passo fundamental no processo 

de reinvenção da cultura escolar e de promoção de culturas inclusivas. 

A transformação da cultura escolar está intimamente ligada aos 

profissionais que atuam nas instituições e que produzem currículos, 

políticas e práticas pedagógicas. Reiterando que todas as práticas 

sociais são práticas de significação, e, portanto, são culturais, 

buscaremos compreender as políticas curriculares como políticas 

culturais, e nesse contexto, refletiremos sobre a produção de políticas 

inclusivas (SANTOS; SANTIAGO, 2010, p.553). 

 

A produção do currículo escolar está repleta de construções simbólicas mediadas 

pela linguagem e pela cultura. O currículo na perspectiva inclusiva também tem sua 

gênese nas práticas culturais da escola. A cultura escolar não é estática ou engessada, 

porque se constitui a partir das influências históricas, sociais, econômicas, religiosas e 

políticas. A convivência do aluno com deficiência com seus pares – defendida pela 

educação inclusiva - trouxe diversas implicações para a cultura de normalização 

presente nos processos de escolarização ao longo da história da educação brasileira 

(SANTOS; SANTIAGO, 2010). 

Para Young (2011), a cisão entre as propostas da educação geral e especial traz 

implicações para os processos de inclusão. No âmbito de um programa educacional nos 

Estados Unidos, este pesquisador destaca as necessidades de mudanças políticas e 

pedagógicas para o desenvolvimento de práticas curriculares no âmbito da educação 

inclusiva. O autor apresenta a criação de propostas curriculares através de um debate 

intelectual que traz à tona as diferentes ideologias e correntes pedagógicas com o intuito 

de desencadear mudanças relevantes para os processos de ensino e aprendizagem 

(YOUNG, 2011). 

O trabalho de Barlow et al. (2015) apresenta um programa de intervenção para 

os alunos com deficiência na Inglaterra. Participaram da investigação 12.038 estudantes 

com deficiência matriculados em 431 escolas regulares do ensino fundamental e médio. 

A análise dos dados no pré e pós-teste do nível acadêmico em Inglês (língua nativa) e 

Matemática foram comparados com os índices nacionais sobre o desempenho escolar 
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dos alunos com e sem deficiências. Foi analisado o contexto das escolas, os aspectos 

demográficos e psicossociais. O trabalho aponta a necessidade de definir objetivos 

educacionais e metas curriculares para implantação de intervenções para as crianças e 

jovens. Tais metas envolvem adaptações no currículo, ajustes no planejamento e 

diversidade de estratégias de ensino para a construção de sequências de aprendizagem 

na perspectiva inclusiva, minimizando as lacunas na aprendizagem dos sujeitos com 

deficiência. Indica, assim,asespecificidades do currículo na transição do ensino 

fundamental para o ensino médio. Esse período escolar é demarcado pela mudança de 

expectativas e relações com os professores, bem como, o conteúdo escolar fragmentado 

pela descontinuidade das práticas curriculares nessa etapa de transição da vida escolar. 

O estudo de Humphreyet al. (2013) demonstrou as diferenças significativas entre 

os estudantes com e sem deficiência na apropriação e desempenho acadêmico nas 

disciplinas curriculares desde o início do ensino fundamental até os outros níveis de 

escolarização. A investigação evidenciou programas de intervenção no currículo escolar 

para a aprendizagem de todos os estudantes. 

Hettiarachchi e Das (2014) investigaram o trabalho pedagógico na educação 

regular e educação especial em Sri Lanka. Entre os principais aspectos apontados pelos 

docentes, citam-se as estratégias de ensino e acessibilidade curricular. Nas escolas 

especiais em Sri Lanka, o currículo está pautado no desenvolvimento da autonomia nas 

atividades da vida diária. Nessas instituições, algumas crianças são transferidas para as 

classes regulares com os demais alunos. Os processos de escolarização dos alunos com 

deficiência acontecem a partir de dois caminhos: instituições especiais ou instituições de 

ensino regular. Os autores concluem que os processos inclusivos demandam novas 

exigências para os profissionais da educação no que diz respeito aos conhecimentos e 

habilidades para o planejamento de práticas curriculares com vistas à aprendizagem dos 

alunos com deficiência. 

 Essas demandas trazem para o centro dos processos de ensino, os métodos 

pedagógicos centrados na ação do aluno, na prática colaborativa professor-aluno e 

aluno-aluno e proposição de programas de educação individuais como ferramenta 

pedagógica para as especificidades dos alunos com deficiência ou direcionada às 

necessidades educacionais dos demais alunos (HETTIARACHCHI; DAS, 2014). 

Na pesquisa de Kratochvílová e Havel (2013), de abordagem qualitativa e 

quantitativa, se apresentam os estudos sobre os currículos do ensino fundamental das 

escolas da República Checa, com o intuito de compreender a relação entre as diretrizes 
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legais, organização pedagógica e as condições objetivas para a inclusão ser uma 

realidade nas escolas.  

O autor explicita os conteúdos educacionais do currículo no Sri Lanka e a 

necessidade de ajustes no currículo e o repensar de métodos e estratégias de ensino. É 

preciso levar em consideração as necessidades de cada indivíduo para a adaptação dos 

conteúdos escolares e para a elaboração dos planos educativos individuais. O autor 

critica a adaptação (denominada versão modificada do currículo) nas propostas que não 

explicitam os critérios de modificações dos conteúdos e das estratégias de ensino para 

os alunos com deficiência. Os autores reiteram as diferenças entre o currículo planejado 

e o currículo em ação materializado nas práticas pedagógicas da escola 

(KRATOCHVÍLOVÁ; HAVEL, 2013). 

A pesquisa de Szumski e Karkwowski (2012), realizada na Polônia, apresenta o 

estudo acerca dos processos de escolarização do ensino fundamental de alunos com 

deficiência intelectual leve. Esse estudo teve a participação de 605 alunos matriculados 

em escolas integradoras, regulares e especiais. O estudo contou também com a 

participação dos pais desses alunos. 

Quanto à caracterização das escolas polonesas, existe uma base curricular 

nacional (na qual são definidos os conteúdos e as habilidades mínimas enquanto 

objetivos de aprendizagem) para cada etapa e ano de escolarização. Quanto à base 

curricular para os alunos os conteúdos exigidos são: leitura, interpretação de textos, 

escrita, adição, subtração, multiplicação e divisão dos números naturais e a resolução de 

problemas lógico-matemáticos. Para que os alunos com deficiência intelectual tenham 

acesso a esses conteúdos existe a proposta do programa educativo individual (PEI), 

articulada às propostas do currículo básico e às especificidades de cada aluno. Na 

conclusão do estudo, são apresentadas as contribuições da perspectiva da inclusão para 

a constituição dos currículos e práticas pedagógicas (SZUMSKI; KARKWOWSKI, 

2012).  

Peters-Schefferet al. (2013) no estudo sobre aspectos comportamentais de 

indivíduos com autismo ou deficiência intelectual destaca o currículo centrado no 

desenvolvimento individualizado e sequenciado das seguintes habilidades: atenção, 

imitação, correspondência, linguagem, atividades da vida diária, competências sociais e 

comportamentais e nos problemas de ordem comportamental, como heterolesão, auto-
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lesão ou estereotipia. O estudo apresenta uma proposta de intervenção de pesquisadores 

da Holanda e Nova York no currículo funcional30direcionado para esses sujeitos. 

Poon-McBrayer e Wang (2013) apresentam a discussão curricular como um dos 

eixos para a formação docente para os trabalhos pedagógicos direcionados aos alunos 

com deficiência. A discussão sobre o currículo em Hong Kong envolveria as seguintes 

temáticas: competências pedagógicas, adaptação e diferenciação das estratégias de 

ensino. Essas temáticas têm como finalidade preparar o professor para a atuação 

profissional no contexto da escola inclusiva. 

A investigação de Fanu (2013), acerca da escolarização de pessoas com 

deficiência em Papua Nova Guiné apresenta a relevância da construção de um currículo 

atento às complexidades da aprendizagem e às necessidades educacionais dos alunos. O 

estudo apontou as influências da ideologia educacional ocidental nas políticas públicas e 

nas propostas curriculares. O trabalho indica a necessidade de romper com as barreiras à 

inclusão como as concepções estigmatizantes acerca da aprendizagem das pessoas com 

deficiência. 

O estudo docurrículo escolar está associado à reflexão acerca dos processos 

formativos no ensino superior. Na preparação do docente é preciso discutir concepções 

sobre deficiência, estratégias de ensino, adaptações no currículo, bem como analisar o 

processo de gestão escolar para que todas as estruturas da escola estejam articuladas em 

prol do desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos. Tais medidas formativas 

se constituem em passos para diminuir o abismo entre a escolarização de pessoas com 

deficiência e pessoas sem deficiência na Malásia (MARIMUTHU; CHEONG, 2015). 

Os resultados da investigação de Sullivan e Field (2013) ressaltam a necessidade 

de adensar os estudos acerca das contribuições da intervenção precoce e especializada 

para os alunos com deficiência articuladas às propostas curriculares da educação infantil 

com vistas ao desenvolvimento de capacidades e habilidades psicológicas, sociais e 

linguísticas essenciais para se apropriar dos conteúdos curriculares escolares. 

 O estudo de Ramdass e Lewis (2012) apresenta a interface educação e saúde no 

planejamento das práticas curriculares e nos processos de ensino e aprendizagem no 

contexto de Trindade e Tobago. Uma das variáveis do estudo foi avaliar o currículo do 

                                                            
30Nas palavras de Suplino (2005, p.29) o currículo funcional se refere à: “intervenção educacional que 

teve suas origens no início da década de setenta que se caracteriza por utilizar uma proposta construída a 

partir da ideia de que as habilidades a serem ensinadas às pessoas portadoras de deficiência devem ser 

funcionais (úteis) e ensinadas através de procedimentos naturais, abandonando-se das situações 

mecânicas de ensino”. 
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ensino fundamental demarcado pelo exame nacional para inserção no ensino médio. Em 

contrapartida, os autores defendem um currículo pensado em atenção à heterogeneidade 

discente na promoção das diferentes habilidades, conhecimentos e subjetividades dos 

alunos que não podem ser mensurados em avaliação de escala nacional. 

Com relação às práticas curriculares direcionadas aos alunos com deficiência 

visual no Quênia, Lynch et al. (2011) apresentam uma pesquisa-ação participativa em 

colaboração com pesquisadores do Reino Unido. Os participantes da pesquisa foram 38 

professores itinerantes e o estudo analisa o apoio pedagógico para as crianças com 

deficiência visual nas escolas regulares. Os autores ressaltam os aspectos sociais, 

pedagógicos e as barreiras para os caminhos da aprendizagem e desenvolvimento desses 

sujeitos. Para interferir nessas barreiras, o Instituto de Educação do Quênia amparados 

na Divisão de Educação Especial vem desenvolvendo pesquisas acerca do currículo 

para produção de materiais de apoio e adaptação do currículo para o trabalho 

pedagógico visando os alunos com deficiência visual em todos os níveis de 

escolarização (LYNCH et al.,2011). 

No estudo de caso e nas análises dos documentos oficiais romenos na pesquisa 

de Ghergut (2011), é possível visualizar as práticas curriculares nesse contexto. O autor 

cita os seguintes exemplos: aulas de desenho, educação física, concursos culturais e de 

desporto. No que diz respeito à escolarização de pessoas com deficiência em geral, 

apresentam-se os necessários ajustes nas práticas curriculares e as condições de 

igualdade e tratamento não-discriminativo e ações intersetoriais: docentes, 

professoresespecializados e psicólogos. Assim, a construção de um currículo inclusivo 

está amalgamada às mudanças de concepções, atitudes, estratégias de ensino, currículos 

e recursos estruturais, para que os educadores atendam às especificidades dos discentes. 

O estudo de caso de AmetepeeeAnastasiou (2015) acerca da educação especial 

em Gana apresenta as diretrizes do Plano Estratégico 2003-2015 e as dificuldades para 

visualizar ações educacionais inclusivas nos países da África subsaariana. As análises 

dos planos estratégicos apontam para ausência de objetivos e metas com relação à 

educação de pessoas com deficiência o que interfere na proposição da educação infantil, 

dos processos de alfabetização, a construção de um currículo, em prol da 

democratização de oportunidades para todos os sujeitos (AMETEPEE; ANASTASIOU, 

2015). 

Fantacini e Dias (2015) investigaram a organização e o currículo da educação 

inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual nos espaços escolares 
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na rede municipal de uma cidade do interior de São Paulo. O trabalho analisa as 

concepções dos professores do AEE acerca dos processos de ensino para os alunos com 

deficiência intelectual nas escolas comuns.Nos discursos dos docentes, é necessário 

ampliar a discussão acerca do currículo no âmbito da formação inicial e continuada. A 

ausência de momentos de reflexão sobre o currículo pode tornar-se um obstáculo à 

preparação acerca dos processos de ensino. Essas lacunas formativas refletem no 

empobrecimento dos currículos e consequentemente podem interferir na aprendizagem 

discente. 

A análise de Kurawa (2010) acerca dos processos de escolarização na 

perspectiva inclusiva tem como eixo central a dimensão curricular e suas implicações no 

ensino e aprendizagem. O autor aponta para a identificação da demanda discente no 

planejamento das estratégias de ensino. A noção de acessibilidade 31às práticas 

curriculares não pode minimizar as capacidades de assimilação dos conteúdos escolares 

por parte dos alunos com deficiência, como apontou a análise dos discursos docente 

(KURAWA, 2010). 

López e Valenzuela (2015) apresentam os aspectos políticos e pedagógicos das 

práticas curriculares no Chile. A concepção de deficiência está associada aos 

pressupostos das necessidades educativas permanentes e transitórias, a deficiência 

intelectual é concebida na legislação educacional chilena como uma necessidade 

permanente. Os autores defendem a perspectiva da adaptação curricular como 

ferramenta pedagógica para os processos de ensino e aprendizagem do aluno com 

deficiência. Dentre os caminhos para a adaptação do currículo, apresentam o Plano 

Educativo Individual, no qual decisões pedagógicas são tomadas com o intuito de 

ajustar as dimensões curriculares, bem como, no planejamento de ações pedagógicas 

que maximizem o desenvolvimento. 

As práticas curriculares direcionadas aos alunos com deficiência intelectual 

perpassam a discussão acerca da alfabetização como finalidade da escolarização. As 

práticas de alfabetização associadas ao desenvolvimento da socialização e à diversidade 

de oportunidades pedagógicas do AEE podem contribuir para a participação e 

aprendizagem discente.  

                                                            
31O termo acessibilidade diz respeito à : “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida” (YOSHIDA,2008,p.). 
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Na investigação de Lima e Mendes (2011), o currículo escolar e as práticas 

pedagógicas são mencionados como aspectos positivos das experiências escolares na 

perspectiva inclusiva e ressaltam a alfabetização e a socialização como aprendizagens 

essenciais no âmbito da escolarização dos alunos com deficiência intelectual (LIMA; 

MENDES, 2011). A pesquisa evidencia ainda, as relações do currículo escolar com a 

terminalidade específica: 

 

Nesse contexto, é importante repensar as ações que visam adaptar as 

práticas escolares sem mudar a forma como a escola está organizada. 

Mais especificamente, é preciso discutir exaustivamente o sentido da 

terminalidadeespecífica, principalmente, mas não somente, com os 

principais sujeitos afetados pela proposta, isto é, os educandos com 

deficiência intelectual e suas famílias. Os resultados desta pesquisa 

permitem concluir que, apesar dos avanços, a escolarização do aluno 

com deficiência intelectual deve ser repensada e que, nesse processo, a 

terminalidadeespecífica deve ser superada, pois, como instrumento 

legal, não está indo ao encontro da expectativa das famílias, além de 

apresentar riscos desfavoráveis ao percurso de escolarização de alunos 

com deficiência intelectual no Brasil (LIMA; MENDES, 2011, p.207). 

 

A organização escolar, as práticas pedagógicas, o planejamento e o currículo na 

perspectiva da inclusão do aluno com deficiência intelectual evidenciam as 

especificidades da escolarização desses alunos no contexto da denominada 

terminalidade específica e suas consequências na certificação e concepção acerca das 

capacidades de aprendizagem. 

É válido ressaltar, a função do planejamento escolar na inclusão dos alunos com 

DI. As novas concepções acerca dos objetivos educacionais podem contribuir para 

intervenções pedagógicas direcionadas ao aluno com deficiência intelectual, na 

identificação das especificidades dos processos de avaliação e na elaboração 

dosinstrumentos de acompanhamento contínuo da escolarização nas práticas 

curriculares. A avaliação contínua possibilita descrever e analisar as habilidades e 

dificuldades dos alunos com DI nos processos de ensino e aprendizagem escolar. É 

preciso evidenciar nessa avaliação a desconstrução de avaliações comparativas a partir 

dos referencias dos demais alunos como, por exemplo, o ritmo de aprendizagem dos 

alunos ditos normais, pois as aprendizagens são demarcadas por ritmos e estilos 

diferentes, independentemente da condição de deficiência. Essa nova lógica de 

organização dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação supera a ideia do 
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enquadramento do aluno com DI aos resultados e expectativas apresentadas pelos 

demais, como por exemplo, na terminalidadeespecífica. 

As práticas curriculares estão imersas nas confluências das diversas áreas de 

conhecimento com as expectativas da escola e da sociedade com relação às 

aprendizagens discentes. É preciso ressaltar a capacidade intelectual de aprendizagem e 

desenvolvimento de conceitos abstratos nos alunos com deficiência intelectual. 

Contudo, a apreensão conceitual não pode ser restrita ou determinada por um tempo 

exato relacionado aos anos de escolarização das etapas da educação básica. 

Considerando as especificidades dos tempos de aprendizagem de cada aluno é preciso 

repensar a organização do currículo em respeito às subjetividades do ensinar e do 

aprender na escola inclusiva (BRAUN; NUNES, 2015). 

O ensino de conceitos abstratos está interligado à ação do aluno e do professor 

na apropriação dos conhecimentos curriculares. As ações dos docentes e discentes são 

guiadas através de oportunidades pedagógicas e da mediação planejada (signos e 

instrumentos) como indicativos das possibilidades de aprendizagem dos discentes 

(BRAUN; NUNES, 2015).  

O desenvolvimento da abstração, como uma das funções psicológicas superiores 

essenciais para a aprendizagem e apropriação dos conhecimentos curriculares, está 

amalgamado ao conceito vygotskyano de Zona de Desenvolvimento Proximal como 

apresentado no relato de pesquisa acerca da escolarização de alunos com deficiência 

intelectual na rede pública do Rio de Janeiro, entre os anos de 2009 e 2012 (BRAUN, 

NUNES, 2015). Os autores indicam a concepção de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) como uma explicação teórica acerca da interface aprendizagem e 

desenvolvimento na deficiência intelectual: 

 

Ou seja, há uma negociação de significados em que ambos se 

modificam nessa interação, a partir da apropriação de instrumentos 

desenvolvidos pela e na cultura; como um espaço onde elementos para 

a aprendizagem são construídos a partir das interações entre os 

sujeitos e meios, desencadeando novas estruturas para o 

desenvolvimento (...). O desafio diante da deficiência intelectual e da 

formação de conceitos está em conhecermos as possibilidades para o 

aluno conservar as informações e conhecimentos adquiridos, para 

seguir adiante (BRAUN; NUNES, 2015, p.89). 
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Os processos de escolarização do aluno com deficiência intelectual podem ser 

analisados a partir da metáfora da curvatura da vara32·. Com base nesse 

aporte,apresentam-se críticas às concepções acerca do papel e função redentora do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) para solucionar as dificuldades 

acadêmicas de um aluno com deficiência intelectual e a cisão entre o trabalho do 

professor do AEE e o professor da sala comum o que pode contribuir para reafirmar a 

ideia da não aprendizagem dos conteúdos curriculares, restringindo o objetivo 

educacional na dimensão da socialização do aluno com DI(BEZERRA; ARAÚJO, 

2011). 

O professor, nas suas experiências de trabalho com a deficiência intelectual no 

contexto escolar, pode contribuir para os processos de elaboração conceitual dos alunos 

com DI através da inserção de atividades contextualizadas no currículo escolar. Nas 

palavras de Bezerra e Araújo (2011, p.284) acerca do currículo escolar e do aluno com 

DI: 

 

Somente desse modo o currículo escolar poderia lhe fazer algum 

sentido e não levá-lo ao estresse, ao esgotamento psíquico em virtude 

de exigências escolares muito além de suas possibilidades imediatas. 

Nesse caso, as características cognitivas têm de ser consideradas, sob 

pena de a escola regular não cumprir o objetivo que se propôs (ou que 

lhe propuseram) quando passou a receber crianças com essa 

deficiência, ou seja, permitir-lhes o máximo desenvolvimento 

cognitivo e social possível. 

 

Nesse sentido, o professor identifica os recursos pedagógicos essenciais para a 

participação e aprendizagem do aluno com DI no contexto da escola regular inclusiva, 

bem como as caraterísticas do seu aluno, sujeito da aprendizagem. Após a identificação 

das potencialidades discentes, a responsabilidade do docente diz respeito à organização 

intencional e sistemática de práticas curriculares nas quais os conhecimentos, os 

recursos didáticos e as metodologias possam se constituir em fatores que maximizem as 

possibilidades de aprendizagem para essa criança e para os demais alunos da classe. O 

currículo na organização de uma escolarização inclusiva tem como princípios 

orientadores o direito democrático de participação do aluno com DI nas atividades 

                                                            
32Saviani (2013, p.227) retoma a teoria da curvatura da vara de Lênim como alusão ao sistema 

educacional brasileiro: “para se endireitar uma vara que se encontra torta não basta colocá-la na posição 

correta, mas, é necessário curvá-la do lado oposto, assim também, no embate ideológico não basta 

enunciar a concepçãocorreta para que os desvios sejam corrigidos; é necessário abalar as certezas, 

desautorizar o senso comum”. 
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coletivas, bem como o planejamento de situações pedagógicas que possibilitem a 

aprendizagem de todos os discentes. 

Na construção de uma escola democrática é essencial possibilitar mudanças 

pedagógicas e curriculares para atender aos alunos. A constituição de currículos não 

pode ser concebida à parte unicamente para os alunos com DI, pois nesse caso a 

segregação permanece; se estabelecendo uma classe especial dentro de uma sala regular. 

Alguns professores do ensino Fundamentalparticipantes da pesquisa de Crochíket al. 

(2011)ressaltaram a adaptação curricular e das avaliações. Eles evidenciam ainda, a 

necessidade de os alunos estarem juntos e em alguns momentos colaborarem uns com 

os outros nas atividades curriculares reconhecendo a existência das diferenças 

(CROCHÍK et al.,2011). 

 As pesquisas apresentadas acerca da interface currículo e educação especial 

evidenciam a reorganização da escola, alertam para os aspectos macro políticos das 

diferentes sociedades e suas relações com o conhecimento escolarizado e com os 

processos de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência. 

 Esse arsenal de investigações reitera a dimensão acadêmica do estudo do 

planejamento e práticas curriculares no contexto da inclusão de alunos com deficiência. 

 No tópico a seguir, explicitaremos a dimensão da flexibilização inerente ao 

planejamento e práticas curriculares na perspectiva da inclusão escolar. 
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3.2 Flexibilizaçãono planejamento e práticas curriculares 

 

 

Estudar os processos de escolarização remete à reflexão acerca das proposições 

curriculares e seus rebatimentos no ensino e aprendizagem. Nesse estudo, apresenta-se o 

pressuposto do papel central do currículo na construção de estratégias de ensino 

catalisadoras da aprendizagem, independentemente de especificidades advindas de 

alguma condição, nesse caso, dos discentes com deficiência (OLIVEIRA, 2010; 

MAGALHÃES, 2005a). 

A construção de propostas curriculares exige primeiramente conhecer quem são 

os discentes. Desse modo, uma proposta curricular na perspectiva inclusiva parte do 

princípio do reconhecimentoda diversidade. Tal reconhecimento vai de encontro a uma 

concepção homogeneizadora dos alunos e dos processos de ensino. Pensar o currículo é 

considerar as singularidades, os ritmos diferenciados de aprendizagem e a concepção da 

diferença como característica humana, e por isso, uma das nuances dos caminhos da 

aprendizagem (MAGALHÃES, 2011). 

No contexto da escolarização, acompreensão das práticas curriculares está 

relacionadaàs concepções de deficiência. O olhar da deficiência enquanto patologia 

imprimiu a ideia de incapacidades e impossibilidades à pessoa com deficiência. 

Amparados por concepções patológicas, os alunos com deficiência seguem nas 

trajetórias escolares, sem visibilidade das/nas propostas curriculares. A concepção 

social da deficiência modifica o foco da condição de deficiência para as práticas sociais, 

históricas, culturais e escolares. 

Nas ações pedagógicas, um dos passos fundamentais éconsiderar quem são os 

alunos, por isso é essencial entender qual concepção de deficiência subsidiará as 

relações escolares que envolvem o ensinar e o aprender além das noções do currículo 

escolar. A concepção social da deficiência pode contribuir para os processos inclusivos 

e transformações nas práticas pedagógicas a partir das singularidades dos alunos 

(MAGALHÃES, 2005a).  

Se a deficiência é concebida como desvio do padrão de normalidade, as práticas 

curriculares podem acirrar as categorizações dos indivíduos em dois grupos: os que 

aprendem e os incapazes devido ao déficit ou à limitação associada a uma situação de 

deficiência. Essa categorização pode favorecer os processos de estigmatização, atributos 
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e rotulações às pessoas com deficiência como sujeitos inferiores dificultando os 

processos de socialização, aprendizagem e inclusão (GOFFMAN, 1989; GLAT, 2004). 

A presença de alunos com deficiência na escola traz à tona a dicotomia de um 

currículo como artefato técnico-instrumental para os alunos ditos normais e um 

currículo especial para os discentes com deficiência. Essa dualidade é um resquício de 

uma visão excludente e minimalista das habilidades a partir do decreto da não 

aprendizagem a um grupo historicamente marginalizado da escola. Tal concepção 

implica entendimento do aluno com deficiência aquém dos padrões de normalização das 

capacidades cognitivas. Essa dimensão cognitiva comumente associa-se aos conteúdos 

escolares hierarquizados no currículo. Portanto, o currículo não é neutro, mas, sobretudo 

é um veículo de ideologias e um formador de identidades docentes e discentes. Neste 

caso o currículo pode enfatizar ou não os potenciais de desenvolvimento e 

aprendizagem de alunos com DI. 

A perspectiva do planejamento curricular requer do docente a necessidade de 

flexibilizaçãodeobjetivos, metodologias, estratégias e instrumentos avaliativos. Essa 

acepção do currículo evidencia possíveis trajetos para a ressignificação da prática 

pedagógica atenta às condições objetivas e subjetivas da escolarização, nas palavras de 

Oliveira e Machado (2007, p. 40-41): 

 

Estas condições se expressam no currículo, através das adaptações. 

Reiteramos que isso não significa trabalhar para os grupos de alunos 

ditos ‘especiais’ - pois isso seria ainda excluí-los, mas trabalhar com 

eles na construção da subjetividade, do conhecimento e do mundo que 

o currículo envolve. Não se trata também apenas dos alunos com 

necessidades educacionais especiais devido à deficiência ou outras 

condições intrínsecas, mas também dos que se afastam da norma de 

desempenho que a escola espera, por serem considerados 

culturalmente diferentes ou culturalmente desfavorecidos em relação a 

cultura dominante. 

 

Portanto, repensar práticas curriculares parece um passo decisivo na proposição 

de situações pedagógicas, pois, de um lado, podem constituir momentos de inclusão, 

caso todos os alunos participem e aprendam, de outro, podem ser fator de diferenciação 

cognitiva e de desempenho produzindo sujeitos segregados dos saberes socialmente 

valorizados. 

Tais saberes impulsionam a compreensão da organização curricular no viés 

político e técnico dos processos de ensino e aprendizagem. Ensinar ao aluno com 

deficiência não se restringe às técnicas e metodologias, mas a articulação destas com as 
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finalidades pedagógicas do conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal e a 

formação de identidades desses sujeitos como capazes de aprender (MAGALHÃES, 

2012). 

A organização curricular na perspectiva da inclusão está relacionada ainda, às 

concepções do currículo e às modificações relativas às especificidades dos alunos. Um 

dos conceitos referentesàs modificações do currículo na literatura nacional é o conceito 

de adaptação.Quanto ao conceito de adaptação, consideram-se as adaptações como: 

 

[...] ajustes graduais que se promovem no planejamento escolar e 

pedagógico, bem como nas ações educacionais, em resposta às 

necessidades educacionais especiais de alunos. As adaptações 

curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se 

realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, para 

torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 

especiais. Não é um novo currículo, mas sim um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos (HEREDERO, 2010, p. 33). 

 

Na perspectiva de Heredero (2010), o conceito de adaptação está relacionado às 

mudanças no currículo e no planejamento com vistas a atender as demandas discentes, 

notadamente, as necessidades específicas dos alunos. Tais mudanças têm a finalidade de 

contribuir para a participação dos discentes com alguma necessidade educacional e sua 

inserção nas práticas curriculares. 

A organização das práticas curriculares tendo em vista a escolarização das 

pessoas com deficiência traz ao centro do debate a constante necessidade de 

visualizarmos o currículo como bússola dos processos de ensino e aprendizagem. Esse 

currículo na perspectiva inclusiva tem sido alvo de diversos questionamentos na área. 

Atualmente alguns termos como adaptação e flexibilização estão associados à interface 

currículo e inclusão. 

Esses termos, na visão de Garcia (2006), podem corroborar para pensar o 

processo a partir da perspectiva de cada aluno com deficiência individualmente. 

Contudo a construção de currículos com oportunidades democráticas de ensino e 

aprendizagem pressupõe compreender a diversidade enquanto característica inerente ao 

ser humano e que essa diversidade não corresponde apenas à inserção de um aluno com 

deficiência. O principal referencial da flexibilização recai na presença do sujeito e não 

na organização dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais relacionadas às 
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estruturas dogmáticas de uma escola que privilegia a transmissão de conhecimentos 

socialmente valorizados. 

A dimensão técnica, política e pedagógica das propostas curriculares estão 

imersas no desafio da flexibilidade e adaptação na dinamicidade dos processos de 

ensino e aprendizagem. Essa flexibilidade e adaptação não podem ser sinônimas de 

empobrecimento curricular, pois assim sendo, podem denotar a seleção de conteúdos 

impossíveis de serem ensinados ou aprendidos por alunos com alguma necessidade 

educativa especial (GARCIA, 2006). 

A concepção de flexibilização curricular propõe considerar as atuais habilidades 

e potencialidadesidentificadas nos alunos no cotidiano escolar (CAVALCANTE, 2012). 

A partir dessa visão, as alterações didático-pedagógicas são processos necessários, visto 

que, ensinar pressupõe integrar a prática curricular à compreensão da heterogeneidade 

discente, nas palavras de Miranda (2008, p.296) evidencia-se tal concepção: 

 

Se o currículo quiser atender às novas demandas implica estabelecer 

uma proposta curricular única e flexível, adaptada as necessidades e 

interesse de cada contexto, a atenção a diferença dos alunos, à gestão 

participativa, à cultura de colaboração. Trata-se de criar e 

potencializar um modelo de currículo que propicie não apenas um 

discurso e alguns conteúdos claros, mas, além disso, [...] aberto ao 

compromisso e ao respeito à singularidade de cada estudante e 

docente. 

 

Problematizar o currículo é, pois, articular os saberes escolares à dimensão 

social e cultural. A reflexão sobre esse currículo ressalta os conhecimentos da leitura e 

escrita como núcleo central da escolarização no ensino fundamental. Cabe aos 

pedagogos, o planejamento depropostas curriculares emaranhadas de usos sociais para 

todos os alunos.  

Esse planejamento pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 

leitura e produção textuais no contexto escolar a partir das funcionalidades sociais 

dessas habilidades. Essa dimensão do letramento é essencial na formação dos leitores no 

ensino fundamental, dentre tais leitores- as pessoas com DI. 

Compreende-se o currículo, nessa perspectiva democrática, como bússola da 

escolarização e pode interferir no ensino e aprendizagem da leitura e escrita. A partir 

desse entendimento, a constituição do currículo concebe a sala de aula como 

heterogênea, inclusiva, aberta à diversidade e partícipe de momentos pedagógicos de 

usos sociais da linguagem (MIRANDA, 2008). 
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Com base nesses aportes teóricos, e na problematização do objeto no contexto da 

pesquisa, a reflexão sobre os currículos aponta para caminhos de motivação, 

participação e aprendizagem da pessoa com deficiência. Se essas pessoas estão na 

escola com o intuito apenas de alcançar o nível da socialização, se constrói um novo 

processo de exclusão do sujeito capaz e incapaz de ter acesso aos conhecimentos 

escolares.  

Essa reorganização escolar pode provocar transformações nas concepções e 

práticas docentes que ocasionam mudanças no currículo e na organização do trabalho 

pedagógico alcançando a “[...] estrutura, organização, planejamento, didática, métodos, 

disciplinas, conteúdos, formas de conhecimento, avaliação” (OLIVEIRA, 2004, p.79). 

No contexto de reorganização da escola, as proposições curriculares, 

possibilitam analisar a ação dos professores e alunos, em suas dimensões objetiva e 

subjetiva, suas relações na sala de aula; o objeto do conhecimento foco do trabalho 

pedagógico; e os instrumentos metodológicos na atuação pedagógica (FERREIRA, 

2006). 

Os temas das propostas curriculares e recursos pedagógicos sãocitados como 

uma das lacunas na literatura acerca das práticas pedagógicas na perspectiva da 

inclusão. Outro aspecto mencionado diz respeito à ausência de aceitação da diversidade 

discentes, falta de apoio pedagógico especializado e recursos de acessibilidade (BISOL, 

STANGHERLIN; VALENTINI, 2013). 

 As propostas da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

inclusiva (2008) acerca do atendimento educacional especializado trazem rebatimentos 

na organização curricular das escolas. Na pesquisa de Oliveira e Leite (2007), a 

escolarização dos alunos com deficiência é analisada sob a óptica das adaptações 

curriculares na sala de aula regular e na sala de recursos multifuncionais. As autoras 

trazem nas suas análises a constatação acerca da descaracterização do papel pedagógico 

da sala de recursos no planejamento de estratégias complementares ou suplementares 

para o acesso às práticas curriculares em municípios do oeste paulista. 

O currículo dinâmico planejado para a aprendizagem de todos os alunos está 

interligado às diferentes dimensões da prática pedagógica, tais como: conhecimentos 

necessários para a aprendizagem discente, procedimentos metodológicos, ou seja, como 

e quando aprender determinado conteúdo, como organizar didaticamente os conteúdos, 

metodologias e os tempos de aprendizagem, construção de instrumentos de avaliação. 



77 

 

A flexibilizaçãodo currículo é um processo contínuo de avanço na construção de 

práticas curriculares na perspectiva da educação inclusiva. Tal flexibilidade traz à tona 

um currículo em constante repensar dos recursos humanos, metodológicos e conceituais 

selecionados com vistas à participação de todos os alunos no processo educativo, 

independentemente de serem ou não sujeitos com deficiência física, sensorial ou 

intelectual. 

 No tópico a seguir, apresentaremos aspectos conceituais e teóricos acerca da 

deficiência intelectual e como tais aspectos trazem implicações à constituição de 

currículos e processos de escolarização. 

 

3.3 Processos de alfabetização de alunos com deficiência intelectual 

 

 

3.3.1 Conceitos fundamentais 
 
 

É possível afirmar que existe um generalizado interesse pela DI e uma amplitude 

de métodos utilizados para estudá-la. Como afirma Magalhães (1997), existem diversas 

áreas de conhecimento com interesse por esta temática desde a medicina, passando pela 

psicologia e a pedagogia, até a sociologia e a antropologia.  

O primeiro modelo explicativo de DI instituído foi médico ou biomédico que 

manteve a hegemonia durante muito tempo e, ainda, influencia na compreensão sobre as 

deficiências em geral. 

Fonseca (1987) e Mantuner (1995) afirmam que o modelo biomédico baseia-se 

em investigações biológicas, genéticas, neurofisiológicas acompanhadas de exames 

clínicos gerais. A preocupação central é a descriçãodas bases etiológicas da DI, os 

transtornos do desenvolvimento e as habilidades falhas do indivíduo diagnosticado. Está 

centrado, portanto, unicamente no indivíduo buscando uma base orgânica para o 

surgimento da deficiência. 

A ideia subjacente ao modelo biomédico é colocar os indivíduos em categorias, 

descrever causas e depois indicar algumas formas de atendimento. Historicamente tal 

atendimento era oferecido em clínicas não existindo uma preocupação em estabelecer 

um trabalho integrado com a escola. 

Tal modelo se coadunou, notadamente no início do século XX, com a 

perspectiva psicométrica cuja pretensão foi medir a capacidade geral ou aptidões 

intelectuais específicas com uso das noções de Idade Mental (IM) e de Quociente de 
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Inteligência (QI). Acreditava-se na existência de qualidades imutáveis e na 

possibilidade de mensuração exata dos predicados intelectuais dos sujeitos. Isso 

colaborou para DI ser compreendida como ausência de aptidões supostamente inatas de 

abstração e generalização, com base na resposta aos testes. Houve o uso indiscriminado 

dos testes de QI, o que colaborou sobremaneira em adoção de medidas de isolamento de 

pessoas com DI em escolas especiais e, posteriormente, em classes especiais 

(MAGALHÃES; FERNANDES, 2003).  

O modelo psicométrico associado ao biomédico parece ainda ter grande 

influência na concepção de DI, algumas investigações apontam que a noção de déficit e 

incapacidade permeia discursos e práticas pedagógicas em tempos de educação 

inclusiva. 

O modelo comportamental, por sua vez, concebe a pessoa com DI como um 

sujeito que devido à conjunção de fatores ambientais e biológicos apresenta um 

repertório de comportamentos limitados, os quais os impedem de adaptar-se ao 

ambiente de modo satisfatório. A avaliação diagnóstica se preocupa não apenas em 

descrever aspectos orgânicos, mas, principalmente, em descrever o comportamento do 

indivíduo frisando as habilidades que devem ser ensinadas, mantidas e/ou eliminadas. A 

intervenção pedagógica segue, pois, uma linha denominada de “modificação do 

comportamento”. 

Embora o modelo comportamental, apresente uma definição que transcende a 

concepção orgânica da deficiência intelectual, é criticado por restringir a modificação 

do comportamento a situações específicas dificultando a transferência das 

aprendizagens para outros contextos (generalização). Assim, são ensinadas respostas a 

situações específicas sem haver preocupação na forma através da qual o indivíduo 

constrói tais respostas. (MANTUNER, 1995).  

No século XX, a DI sofre mudanças conceituais e passa a ser considerada como 

um estado psicológico geral que não apresenta estrutura fixa, mas modificável pela 

intervenção do meio sociocultural. Essa tese tem como aporte a concepção social de 

deficiência e nos conceitos de deficiência primária e secundária. Tal concepção enfatiza 

o papel social dos significados atribuídos ao aluno com deficiência intelectual na escola 

contemporânea, bem como as (im) possibilidades de acesso à cultura como responsáveis 

pelo abrandamento ou agravamento do quadro de deficiência (VYGOTSKY, 1998). 

As pessoas com deficiência intelectual apresentamdiferenciação nos ritmos de 

aprendizagem e na interiorização da linguagem e consequentemente no 
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desenvolvimento das ações volitivas e conscientes.As dificuldades de conduta diante 

das instruções verbais são comuns e decorrentes da lentidão da aquisição da linguagem 

e às dificuldades de autorregulação.  Na abordagem vygotskyana a categoria de ZDPna 

condução e organização de práticas pedagógicas, concebe o professor como mediador 

para o desenvolvimento e regulação da inteligência como habilidade metacognitiva 

(MAGALHÃES; NUNES, 2003). 

Assim, esta tese apresenta uma discussão acerca da deficiência intelectual e 

explicita as possibilidades da escola desconstruir as deficiências secundárias, 

notadamente,no que diz respeito ao acesso e participação nos práticas curriculares. O 

aluno com deficiência intelectual é, portanto, sujeito da aprendizagem dos conteúdos 

acadêmicos, para além do discurso da socialização como alvo dos contextos escolares 

inclusivos para tais alunos. 

Historicamente diversas nomenclaturas tentam traduzir as concepções das 

sociedades das diferentes épocas para os indivíduos com deficiência intelectual.  A 

supremacia dos termos médicos perdurou nos séculos XIX e XX. Dentre os termos 

estão: idiotia, debilidade mental, infradotação, imbecilidade, retardo mental (com a 

subdivisão em níveis: leve, moderado, severo e profundo), déficit cognitivo e 

deficiência mental (PLETSCH, 2010). 

Vale salientar as mudanças terminológicas neste campo de estudo desde a 

década de 1990,na qual o termo deficiência intelectual substitui a expressão “deficiência 

mental”, geradora de equívocos conceituais relacionados aos conceitos de doenças e 

quadros clínicos associados aos transtornos mentais (SASSAKI, 2004). 

No que se refere às mudanças de nomenclatura, Santos e Morato (2012), 

advogam a necessidade de enfatizar as características, especificidades e potencialidades 

não apenas limitações. A problematização acerca das terminologias está atrelada às 

possíveis situações de estigmatização a partir dos estereótipos ou rótulos advindos das 

classificações em determinada categoria de deficiência. Na perspectiva das autoras, o 

termo dificuldade intelectual e desenvolvimental está subjacente à concepção de 

evolução e capacitação dessas pessoas, negando uma perspectiva psicométrica e clínica. 

 O termo deficiência intelectual33, portanto expressaria as características 

psicossociais e cognitivas referentes às condições do funcionamento intelectual e social 

de um grupo de sujeitos (SANTOS; MORATO, 2012). 

                                                            
33O termo deficiência intelectual segundo a AAIDD se refere: Incapacidade com as características de 

limitações significativas no funcionamento intelectual, comportamento adaptativo e nas competências  e 
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As nomenclaturas e concepções estão relacionadas aos aspectos psicológicos 

humanos na relação de identidade e alteridade, isto é, quem sou eu e quem é o outro 

com deficiência nas tramas das relações sociais. A perspectiva histórico-cultural da 

psicologia – com aporte emVygotsky(2010) ressalta a dimensão social do psiquismo 

para a compreensão do desenvolvimento e conhecimento humano. Tal abordagem 

apresenta concepções acerca dos processos de ensino e aprendizagem da pessoa com 

deficiência intelectual pautadas na visão prospectiva do desenvolvimento cognitivo e 

social desses alunos. 

Para Magalhães (2011, sp) nesta abordagem:  

 

A deficiência em si (aspecto orgânico) é um problema na medida em 

que o sujeito entra em interação com uma cultura avessa às suas 

peculiaridades e necessidades. Devido à plasticidade do 

desenvolvimento a mesma deficiência considerada limitadora pode 

dar condições – desde que o meio social se organize para tal – aos 

sujeitos para encontrarem alternativas para sua superação. 

 

De acordo com a história, as pessoas com deficiência intelectual eram 

consideradas incapazes de aprender. Esse estereótipo se estendeu aos conhecimentos da 

leitura e escrita. Tal concepção do ensino restrito aos estudantes com deficiência 

intelectual pode ser visualizada nas práticas escolares, nas quais a ênfase das atividades 

era pautada em aspectos concretos, o que denota poucas experiências desses discentes 

com os processos de alfabetização.  

As classificações psicológicas, a partir dos níveis de comprometimento 

cognitivo na deficiência intelectual, muitas vezes, enquadram as dificuldades e 

possibilidades de tais sujeitos. Parte-se do pressuposto de que a pessoa com níveis 

médio e/ou profundo está predestinada a não aprendizagem de conhecimentos abstratos, 

como a leitura e escrita. 

Essas classificações acompanhadas dos laudos médicos corroboram para a 

concepção clínica-médica de categorização da deficiência com base nas etiologias de 

síndromes ou transtornos. As pessoas com deficiência intelectual são vítimas de 

concepções equivocadas sobre suas capacidades cognitivas, geralmente acredita-se que 

não podem ter acesso aos conteúdos curriculares da matemática, leitura e escrita. Essas 

                                                                                                                                                                              
habilidades conceituais, sociais e práticas. Tais características ocorrem até os 18 anos (LUCKASSON et 

al., 2002) 
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concepções podem trazer implicações para/na exclusão desses sujeitos dos processos de 

alfabetização no contexto da escola regular (MARTINI-WILLEMIN, 2013). 

Esses autores postulam,com base em uma concepção social da deficiência, o 

entendimento da participação social das pessoas com deficiência nas práticas de leitura 

e escrita. Defendem, ainda, que a deficiência não define os potenciais de aprendizagem 

do sujeito, mas as relações sociais e situações as quais esses indivíduos têm acesso 

demarcam sua mediação com o mundo dos sentidos e significados. 

Na escolarização das pessoas com deficiência intelectual faz-se necessário 

refletir sobre os dilemas da alfabetização, no contexto do ensino fundamental. Essa 

etapa de escolarização tem como objetivo pedagógico, institucional e social os 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Se o sujeito não aprende a ler e 

escrever minimiza sua participação nos espaços públicos, pois vivemos em uma 

sociedade imersa no mundo do código escrito (MARTINI-WILLEMIN, 2013). 

Os sujeitos com deficiência intelectual são capazes, não só de aprender a ler e 

escrever, mas a partir das mediações e interações sociais têm capacidade no 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores (CÁRNIO; SHIMAZAKI, 2011). 

Aprender a ler e a escrever é um direito das pessoas com deficiência intelectual, 

portanto a escola tem como responsabilidade oferecer a esses sujeitos práticas sociais de 

uso das habilidades linguísticas (MARTINI-WILLEMIN, 2013; KIRK et al.,2015). 

Martini-Willemin (2013) ressalta o papel das pesquisas educacionais acerca dos 

métodos de ensino com base na participação social dos alunos com deficiência 

intelectual e aponta para a necessidade de replicar esses métodos em outros contextos 

para averiguar sua eficácia e para proporcionar avanços significativos no ensino da 

leitura, escrita e elaboração de materiais educativos para pessoas com deficiência 

intelectual (MARTINI-WILLEMIN, 2013). 

O estudo de Kirk et al. (2015) aponta o diferencial das crianças com deficiência 

intelectual que tinham acesso às práticas de leitura e escrita na família, desde os 

primeiros anos e apresentavam um quadro menos restritivo em relação à aquisição e 

desenvolvimento das capacidades linguísticas. Considerar a ação cognoscente do aluno 

com deficiência é essencial no planejamento das estratégias e os recursos didáticos. 

Privilegiar a ação discente na construção do conhecimento é essencial para a inserção 

no mundo simbólico da leitura e escrita.  

Conforme Corso (et al 2013) é válido ressaltar a identificaçãodas especificidades 

dos alunos com deficiência intelectual no que diz respeito às funções executivas e ao 
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desenvolvimento cognitivo. Tais funções são nucleares para o desenvolvimento da 

compreensão leitora no início da escolarização, pois mesmo nos níveis escolares mais 

iniciais, as capacidades metacognitivas ou executivas devem estar presentes, e dessa 

forma a compreensão a partir da leitura de textos é garantida por recursos de atenção, 

memória, bem como, estratégias de organização e realização de raciocínios, entre outros 

aspectos na ação de aprender a ler e escrever.Nos indivíduos com deficiência 

intelectual, algumas funções executivas centrais do cérebro podem ser afetadas, e 

consequentemente, podem interferir nos comportamentos, na linguagem e nos padrões 

de desempenho escolar.  

Ratz (2013) apresenta uma avaliação acerca das fases de leitura em 190 crianças 

com síndrome de Down (SD) na faixa etária de 6-20 anos que ele denomina em “idade 

escolar” na Alemanha. No primeiro momento, a avaliação está baseada na descrição dos 

professores por meio de um questionário acerca dos estágios de leitura de seus alunos. 

O estudo caracteriza uma amostra de 1.419 alunos com deficiência intelectual que não 

esteja associado à síndrome de Down, posteriormente analisa apenas os alunos com a 

síndrome. O estudo enfatiza que um percentual significativo dos sujeitos estava no nível 

alfabético de escrita. 

Tal autor aponta, ainda, para a especificidade da memória verbal de curto prazo 

na aprendizagem da leitura de sílabas. O estudo apresenta um método de alfabetização 

de associação com base na consciência fonológica. A aprendizagem da leitura está 

associada, ainda,ao reconhecimento sonoro das divisões das palavras: suas sílabas. As 

sílabas de tais palavras eram sublinhadas ou marcadas em cores diferentes pelos 

alfabetizandos para investigar as capacidades de memorização necessárias para a leitura 

e escrita.  

Alloretal (2010) em um estudo comparativo acerca das habilidades de leitura em 

crianças com e sem deficiência intelectual analisaram as habilidades de reconhecimento 

de fonemas e de decodificação como aspecto essencial para a aquisição e 

desenvolvimento da leitura para alunos com e sem deficiência intelectual.  Além de 

explicitarem a consciência fonológica, os alunos participantes da pesquisa apresentaram 

avanços no reconhecimento de palavras nas listas e indícios de capacidade interpretativa 

de textos. Quanto às características de leitura, os alunos têm como princípio as 

informações concretas e uma dificuldade em compreender inferências e conceitos 

abstratos. 
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Quanto às necessidades específicas dos estudantes com DI é preciso 

compreender as diferenças nos ritmos de aprendizagem das competências básicas de 

alfabetização. A proposta de intervenção utilizada possibilitou o desenvolvimento de 

múltiplas dimensões da leitura.A pesquisa aponta para a relevância de intervenções 

pedagógicas de leitura para os alunos com DI e um apoio pedagógico individualizado 

para a construção coletiva de diálogos interpretativos sobre o texto. É essencial que os 

professores que atuam com alunos com deficiência intelectual analisar o nível de 

desenvolvimento da linguagem dos alunos com DI para planejar propostas de ensino 

que possibilitem as aprendizagens da leitura e escrita. 

No estudo das crianças em processo de alfabetização é preciso considerar o 

contexto sociocultural e econômico dos alunos. Na pesquisa, as famílias das crianças 

com deficiência intelectual (DI) não eram tão favorecidas economicamente se 

comparadas às crianças com desenvolvimento típico em idade escolar na Alemanha. 

Portanto é preciso identificar as influências socioculturais, bem como, as diferenças 

advindas da situação de deficiência em cada indivíduo (RATZ, 2013). 

Em outro estudo, Wingerdenet al. (2014), apresenta as capacidades das crianças 

com deficiência intelectual nas habilidades de leitura de palavras básicas e aponta como 

lacuna poucos estudos acerca da compreensão leitora. Nesse estudo, essas habilidades 

foram investigadas em um grupo de 49 crianças com DI e um grupo de 21 crianças com 

desenvolvimento típico a partir dos significados explícitos e implícitos na compreensão 

da leitura. O estudo teve como finalidade mensurar o nível de decodificação da palavra, 

o vocabulário, a compreensão da linguagem e o raciocínio não verbal dos dois grupos 

de crianças. A pesquisa apresenta a habilidade de decodificação e a apreensão dos 

significados explícitos nas crianças com DI e as dificuldades de abstração dos 

significados implícitos ao texto. 

É preciso considerar a centralidade da alfabetização na construção dos 

currículos, contudo esse eixo ainda é pouco visível nas propostas pedagógicas para 

estudantes com DI. Faz-se oportuno transcender a decodificação desarticulada da 

compreensão de leitura, e considerar as habilidades metacognitivas34 na proposição das 

práticas curriculares e a articulação com os conhecimentos prévios dos alunos como 

passo fundamental para a inferência na leitura. A pesquisa sugere a utilização de pistas 

                                                            
34A metacognição se refere ao ato de conhecer o processo de conhecimento, ou seja, a consciência acerca 

dos processos e das competências necessáriase o controle ou a capacidade de avaliar as execuções das 

atividades cognitivas (RIBEIRO, 2003). 



84 

 

semânticas para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas referente aos 

aspectos sintáticos e morfológicos na aquisição e desenvolvimento da leitura 

(TAVARES et al.,2015). 

O trabalho de Rossato, Constantino e Melo (2013) defendem a necessidade de 

repensar as condições culturais e escolares da criança com deficiência intelectual e a 

desconstrução de barreiras para sua interação e desenvolvimento cognitivo. No âmbito 

das deficiências secundárias, àquelas advindas das relações do sujeito com DI nas 

interações sociais, fazem-se necessárias ações de ensino planejadas com o uso de 

ferramentas35 e signos36para a constituição interpsicológica e intrapsicológica das 

funções psíquicas como atenção, memorização, abstração e linguagem.  O ensino e a 

apropriação da linguagem escrita, por exemplo, são passos fundamentais para o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e inserção no universo cultural, 

nos processos de significação do outro, do mundo e na constituição das subjetividades 

discentes. No que diz respeito ao papel da aprendizagem da língua escrita e o 

desenvolvimento cognitivo: 

 

Assim, com a aprendizagem da linguagem escrita, ativa-se o 

desenvolvimento de processos psicointelectuais novos e complexos, 

dando origem a mudanças das características gerais. Nesse aspecto, o 

ensino dessa linguagem promove um salto no desenvolvimento e, no 

tocante às pessoas com deficiência, é fundamental que a escola 

compreenda tal relevância e tome como desafio que estas se 

apropriem da escrita. Assim, a escrita não deve estar presente apenas 

em pessoas em “idade escolar”, mas deve fazer parte de seu mundo, 

pela importância desse sistema simbólico e pela promoção de desafios 

à resolução de problemas cotidianos dessas pessoas (ROSSATO; 

CONSTANTINO; MELO 2013, p.742). 
 

A constituição da linguagem escrita acontece ao longo do desenvolvimento da 

criança. Este desenvolvimento envolve: os aspectos sensoriais e motores da inteligência 

prática dos bebês como, por exemplo, os gestos e suas intenções comunicativas, a 

dimensão simbólica visível na brincadeira do faz-de-conta e no desenho. Esses aspectos 

                                                            

35A ferramenta ou instrumentos são mediadores na interação do sujeito com o meio. Na concepção 

vygotskyana as ferramentas ou instrumentos são mediadores no plano físico como reguladores e 

transformadores das ações de influência mútua dos indivíduos e objetos (VYGOTSKY, 1998). 
36O conceito de signo está relacionado ao conceito de ferramenta, contudo o signo é um instrumento 

psíquico que regula as ações e interações. O signo é o mediador do/no plano psicológico e interfere na 

constituição dos processos psicológicos como percepção, atenção e abstração. O signo é diferencia 

qualitativamente a memória humana e possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(VYGOTSKY,1998). 
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na abordagem vygotskyana se referem aos aspectos históricos do desenvolvimento da 

linguagem na perspectiva da “pré-escrita da linguagem”, aspectos essenciais para a 

aquisição e consolidação da linguagem escrita. No caso dos processos de alfabetização 

da criança com deficiência intelectual, é válido ressaltar a responsabilidade do docente 

quanto ao desenvolvimento da função simbólica na linguagem oral e escrita. 

As pesquisas apresentadas - embora não se relacionem diretamente com a 

organização curricularda escola- embasam aseguinteperspectiva: no âmbito curricular 

faz-se necessário um planejamento que propicie atividades diversas nas quais se 

evidencie a compreensão simbólica da escrita pela criança com DI. Essa compreensão 

da escrita é processual, dinâmica, histórica e mediada pelas ações pedagógicas; a 

dimensão curricular pode ser instrumento sistemático para a organização do 

conhecimento escolar.  

Na perspectiva de Vygotsky (2000, p.201), os aspectos sociais de usos da 

linguagem escrita trazem implicações para o currículo escolar: 

 

A escrita deve ter sentido para a criança, deve ser provocada por 

necessidade natural, como uma tarefa vital que é imprescindível. 

Unicamente então, estaremos seguros de que se desenvolverá na 

criança, não como um hábito de suas mãos e dedos, e sim como um 

tipo realmente novo e complexo de linguagem. 

 

Assim, o currículo escolar pode motivar necessidades comunicativas através da 

linguagem escrita nas pessoas com deficiência que possibilitam a aprendizagem de 

novos conceitos em diferentes áreas. Um currículo que evidencie a função social da 

escrita e sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo de todos os discentes, 

inclusive àqueles com DI. A aprendizagem da escrita abre um leque de possibilidades 

de inserção social como: comunicação, autonomia, participação nos diversos ambientes 

letrados. Tal participação pode ser constituída ativamente nas práticas curriculares da 

escola. 

Portanto, osplanejamentos e práticas pedagógicas convergem para a diversidade 

da cultura escrita e não se restringem ao ensino das letras do alfabeto desarticuladas da 

semântica dos gêneros textuais. Nesse sentido, os processos de alfabetização se 

constituem na articulação das diversas dimensões linguísticas. A reflexão sobre o 

currículo pode contribuir para uma nova visão do processo de alfabetização: romper 

com a fragmentação dos aspectos técnicos da aprendizagem das letras, sílabas e, 
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articular essa dimensão técnica do ensino da codificação e decodificação as habilidades 

sociais do mundo letra na escolarização de alunos com DI. 

Na pesquisa de Hein et al. (2010), os discursos dos professores apontam para as 

dificuldades docentes com relação aos processos de ensino e alfabetização dos alunos 

com deficiência intelectual, notadamente no que diz respeito as habilidades da fluência 

e interpretação dos textos. Essa constatação dos autores associa-se com a finalidade de 

estudar a eficácia de uma intervenção pedagógica com o software Alfabetização Fônica 

Computadorizada para os alunos com deficiência intelectual.O software tem como 

princípio orientador a consciência fonológica e a compreensão das relações grafemas e 

fonemas nas atividades propostas.Os participantes da pesquisa foram 22 crianças e 

adolescentes com idades entre 10 a 17 anos e a utilização do software possibilitou 

avanços na escrita, leitura e na associação fonológica. A investigação apresenta a 

relevância das tecnologias para os processos de alfabetização. Na organização curricular 

faz-se necessário ter clareza na definição dos objetivos e procedimentos metodológicos 

para a seleção e organização dos conteúdos curriculares com base na utilização das 

diversas tecnologias educacionais. 

Freitas (2012) pesquisa acerca dos processos de escolarização de um aluno com 

deficiência intelectual em uma instituição pública municipal de educação infantil e 

ensino fundamental em São Paulo. A investigação apresenta a análise do estudo de caso 

de um menino com deficiência intelectual de 8 (oito) anos matriculado no primeiro ano 

do ensino fundamental. A pesquisa exibe a relevância da reflexão sobre as condições 

concretas de ensino e aprendizagem na perspectiva da inclusão da criança com DI no 

Ensino Fundamental. No contexto das práticas pedagógicas, a identificaçãodas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de um aluno com deficiência 

intelectual traz implicações para as diversas situações de sala de aula no que diz respeito 

ao universo da leitura e escrita. Ler e escrever são habilidades essenciais para as áreas 

do conhecimento curricular referentes ao Ensino Fundamental. Quanto às atividades de 

leitura, o estudo aponta os diferentes tipos de participação com ênfase para a motivação 

do leitor com determinado gênero textual.  

 

Na leitura do texto científico, o aluno demonstrou desinteresse e falta 

de atenção; na leitura da história ficcional, apresentou participação 

mais efetiva. Tais modos diferentes de participação podem ser 

articulados com a constituição dos sentidos ao texto. Quando há 

construção de sentidos há possibilidade de desenvolvimento; caso 
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contrário, notam-se impossibilidades no processo de ensinar e 

aprender (FREITAS, 2012, p.429). 

 

No contexto curricular são fundamentais aspráticas de leitura e produção textual. 

Nessas práticas, faz-se necessário o contato com diversos gêneros textuais como aliado 

do desenvolvimento das funções psicológicas superiores de todos os alunos, inclusive 

como instrumentos psicológicos nos processos de alfabetização dos alunos com 

deficiência intelectual. 

Outro aspecto a ser considerado no planejamento e prática curricular é a 

compreensão da mediação do Outro, na apreensão de sentidos e significados na 

dimensão simbólica da linguagem, e os pressupostos da compensação na escolarização 

do aluno com deficiência. A ideia da compensação remete à reorganização da escola, às 

relações escolares, às práticas curriculares, às atividades pedagógicas aliadas à 

construção dos conhecimentos escolares e a constituição de capacidades psicológicas 

pautadas nas diversas habilidades dos sujeitos. A situação de deficiência primária não 

pode se constituir em barreira para interação e aprendizagem discente dissociada dos 

aspectos sociais referentes a deficiência secundária. (FREITAS, 2012).  

Na constituição dos currículos escolares é preciso refletir acerca das identidades 

e das potencialidades para aprendizagem das especificidades dos processos de 

escolarização das pessoas com DI associadas à Síndrome de Down. Nas palavras de 

Castro e Pimentel (2009, p.308, 309):  

 

Para isso, é necessário valorizar as referências individuais, prestar 

atenção às singularidades e estabelecer, a partir daí, alterações 

curriculares que favoreçam aprendizagens.Por isso é necessário 

compreender algumas características presentes no processo de 

aprendizagem da pessoa com Síndrome de Down para que o seu 

acompanhamento escolar venha ser adequado às suas necessidades, 

embora isto não signifique que o ensino a ela direcionado seja inferior 

aos demais. 

 

Os autores evidenciam a constituição do currículo e o repensar do planejamento 

e práticas curriculares atrelados à subjetividade discente de todos os alunos- nesse caso, 

se refere aos alunos com deficiência intelectual. O reconhecimento das especificidades 

dos alunos é basilar para a construção de oportunidades pedagógicas democráticas.  

Os alunos, independentemente da presença de alguma deficiência, apresentam 

estilos, personalidades, contextos socioculturais, motivações e ritmos de aprendizagem 

diferenciados. Esses aspectos interferem nos processos de aprendizagem e, portanto, a 



88 

 

visualização de tais aspectos é essencial no/para o planejamento e materialização do 

currículo escolar nos processos de escolarização e alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual. 

Na próxima seção, a tese apresenta os aspectos teóricos da psicogênese da língua 

escrita e as contribuições dessa perspectiva para a compreensão do processo de 

alfabetização. Em seguida, evidencia-se a relação desse aporte teórico com a 

aprendizagem da leitura e escrita dos alunos com deficiência intelectual, por fim, 

explicita as finalidades pedagógicas e políticas do currículo escolar na formação de 

sujeitos e na participação ativa de todos os alunos (reafirma-se a participação dos alunos 

com deficiência intelectual) nas práticas sociais de leitura e escrita na escola e na 

sociedade letrada. 

 

 

3.3.2 Alfabetização na perspectiva da psicogênese e a pessoa com deficiência 

intelectual 
 

 

 O estudo acerca dos processos de alfabetização de todos os alunos, inclusive dos 

alunos com deficiência intelectual, está interligado às teorias que discutem 

aprendizagem da leitura e escrita eaos aspectos psicológicos que embasam esses 

processos. Nesse trabalho utilizam-se duas abordagens: a psicogênese da língua escrita 

com aporte piagetiano e os pressupostos da abordagem histórico-cultural acerca da 

mediação simbólica e suas implicações para a alfabetização. 

Para Souza-Filho (2008, p.273) os interesses investigativos centrais de Piaget e 

Vygotsky são diversos:  

 

Enquanto Piaget está preocupado com a psicogênese, ou seja, com os 

mecanismos responsáveis por fazer com que o indivíduo evolua de um 

estado de menor conhecimento para um de maior conhecimento, 

Vygotsky buscava saber como as funções psicológicas naturais ou 

primárias constituíam-se em funções psicológicas superiores a partir 

da utilização das ferramentas culturais adquiridas pela aprendizagem. 

 

 As contribuições de Piaget e Vygotsky para o campo da educação geral e 

especial são perpassadas pela comparação desses autores ressaltando as divergências 

teóricas e, consequentemente, expressam certa dicotomia no âmbito pedagógico 

(DONGO-MONTOYA, 2013). 
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  Fossile (2010) salienta a importância de se compreender a gênese dos processos 

cognitivos e a valorização da interação com o ambiente como parte indissociável da 

aprendizagem e, especialmente, como aspectos comuns as citadas abordagens.  

A pesquisa de Figueiredo (2012), acerca da alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual,apresenta o processo de desenvolvimento psicológico do sujeito 

na assimilação da escrita e leitura com foco para a perspectiva piagetiana que 

fundamenta a teoria da psicogênese de Emília Ferreiro. Contudo a autora traz alguns 

conceitos vygotskyanos acerca da dimensão interacionista da linguagem que dialogam 

com a compreensão da alfabetização. 

A compreensão da alfabetização relaciona-se tanto com as intervenções 

pedagógicas e a mediação docente nasdinâmicas deinterações simbólicas com os signos 

e significados, quanto, se refere acompreensãoda ação do sujeito que aprende na 

construção de hipóteses acerca da escrita e da leitura. 

As teorias de Piaget e Vygotsky, embora apresentem diferenças conceituais, 

concebem a interação como pressuposto central para os processos de desenvolvimento 

psicológico e aprendizagem. O estudo apresentado nessa tese sobre planejamento e 

práticas curriculares nos processos de alfabetização propõe o diálogo dessas abordagens 

no âmbito das especificidades da sala de aula. O intuito desse diálogo não é o embate 

teórico dos autores, mas compreender as teorias como lentes para novas perspectivas de 

visualização do planejamento, currículo e alfabetização na sala de aula. Neste sentido, 

as abordagens teóricas servem de parâmetros na reflexão-ação peculiar à ação docente.  

Nessa tese apresentamosas duas perspectivas teóricas e explicitamos suas 

implicações nos contextos reais da sala de aula e dos processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual na escola investigada. Como 

explicitaremos posteriormente, os registros de avaliação das pedagogas utiliza a noção 

da psicogênese da língua escrita de base piagetiana, no que se refere aos conhecimentos 

da leitura e escrita. No trabalho colaborativo com a escola, o ponto de partida foi o 

processo de alfabetização a partir das experiências das pedagogas na caracterização das 

avaliações pautadas nos níveis da psicogênese, entretanto dialogamos com a perspectiva 

vygotskyana nas análises das observações e nas propostas coletivas de intervenção com 

o grupo docente e com a turma do quarto ano B. A ideia era enfatizar o papel da 

mediação e da intervenção no contexto da sala de aula. 

A teoria proposta por Ferreiro e Teberosky (1986) acerca dos processos de 

alfabetização aponta para a construção de conhecimento sobre a linguagem na interação 
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do sujeito com o objeto de conhecimento. As diversas linguagens orais e escritas são 

concebidas como objeto social. Na assimilação desse objeto, os sujeitos passam por 

processos evolutivos das concepções sobre essas linguagens. 

Nessa teoria, é evidente a ação do sujeito no desenvolvimento das habilidades da 

linguagem. As autoras ressaltam a competência cognitiva dos alfabetizandos nas 

habilidades de produção da escrita, e na lógica de pensamento infantil acerca da 

interpretação dos registros escritos.  

Essa competência cognitiva,na teoria piagetina, advém dos processos de 

assimilação e acomodação das informações advindas da língua escrita e falada nos 

ambientes sociais. A notação da linguagem escrita doSistema Alfabético se constitui 

como novo conhecimento a ser construído nas interações das crianças com o meio físico 

e social. Ferreiro (1995, p.24) esclarece o processo de assimilação: 

 

Ou seja, esses sistemas agem como esquemas, através dos quais as 

informações são interpretadas, permitindo que as crianças dêem um 

sentido aos seus encontros com escrita e os usuários da escrita. Uma 

vez construídos os sistemas, os esquemas permanecem ativos (como 

todo esquema) sem maiores alterações, enquanto exercerem a função 

de dar um sentido ao mundo. 

 

Os processos de assimilação e construção das aprendizagens estão relacionados 

às intenções comunicativas da leitura e escrita. Os pensamentos das crianças associam-

se às suas experiências sociais com a linguagem. As concepções infantis podem ser 

visualizadas durante a aprendizagem da leitura e escrita. Essas concepções são 

visualizadas nos registros da leitura e escrita através da interpretação que o 

alfabetizando fornece para sua construção acerca da linguagem.  

Essa construção cognitiva acerca da linguagem passa por diferentes níveis. A 

representação começa na diferenciação entre o desenho e a escrita. Esse momento é 

considerado o primeiro nível no qual os sujeitos selecionam critérios de diferenciação 

da representação gráfica da ação de desenhar e escrever. 

 

Após uma série de explorações ativas, as crianças chegam à seguinte 

conclusão: não é o tipo de linha que nos permite distinguir entre um 

desenho e uma coisa escrita. Na verdade, produzimos os dois, através 

de linhas retas, curvas, ou de pontos. Com o mesmo tipo de linhas, 

podemos desenhar ou escrever. A diferença está na organização das 

linhas. Quando desenhamos, as linhas são organizadas, seguindo-se os 

contornos do objeto; na escrita, as mesmas linhas não acompanham os 
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contornos do objeto. Quando escrevemos, estamos fora do campo 

icônico (FERREIRO, 1995, p.25).  

 

A representação gráfica das letras não tem associação direta aos aspectos físicos 

e perceptivos dos objetos, a organização das letras não evoca a representação gráfica 

dos objetos. A diferenciação da leitura e do desenho possibilita a compreensão das 

características básicas de qualquer sistema de escrita. As letras e as formas da escrita 

são arbitrárias e convencionadas socialmente não reproduzem a forma dos objetos se 

constituindo em representações de segunda ordem. A escrita é caracterizada pela 

organização linear e orientação espacial, diferentemente do desenho. 

A função social da escrita enquanto objeto substituto, no nível de representação 

simbólica, ressalta o conjunto de letras no intuito de substituição do objeto referente se 

constituindo em signos. Já no desenho, temos a possibilidade de representação icônica. 

Um dos pressupostos da teoria da psicogênese é a concepção do sujeito acerca 

da linguagem escrita. Essas concepções variam qualitativamente no nível das escritas 

não fonetizadas, na qual não existe relação da escrita com a representaçãosonora, e nas 

escritas fonetizadas a criança percebe a relação com as pautas sonoras das palavras.  

No nível das escritas não fonetizadas, o sujeito começa a pensar nas variações 

qualitativas e quantitativas entre os registros escritos. No eixo quantitativo, o sujeito 

formula hipóteses relacionadas à quantidade mínima de caracteres, e no eixo qualitativo, 

o sujeito utiliza diferentes letras, pois imagina a necessidade de escrever com uma 

variedade de caracteres. 

A fonetização da escrita é um passo relevante para a construção dos 

conhecimentos acerca do sistema de escrita alfabética, pois une a dimensão do 

significado ao som na compreensão do símbolo linguístico. 

Na hipótese silábica, do ponto de vista quantitativo, o sujeito começa a pensar na 

correspondência da quantidade de letras e as partes da emissão oral na pauta sonora, isto 

é, as letras representam a quantidade das sílabas das palavras. O salto qualitativo na 

hipótese silábica é o reconhecimento de que partes sonoras semelhantes começam a ser 

representadas por letras iguais, isto é, a criança está atenta a um som dos sons que 

compõem as sílabas das palavras. 

Essa fase de construção conceitual evidencia a superação do conflito cognitivo 

vivenciado anteriormente, pois o sujeito tem uma justificativa acercada quantidade de 
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letras necessárias para escrever uma palavra a partir da comparação com a quantidade 

de sons identificados. 

Na hipótese silábico-alfabética, o sujeito utiliza algumas letras para 

representação das sílabas, contudo já reconhecem, no âmbito fonológico, as unidades 

sonoras menores e os fonemas que compõe as sílabas de uma palavra. 

Na hipótese alfabética, o sujeito se apropriou do sistema alfabético da linguagem 

escrita. Entretanto, a linguagem escrita não se resume aos aspectos fonéticos, mas está 

relacionada aos aspectos sintáticos, semânticos e ortográficos. A ortografia está repleta 

de outras convenções do sistema de escrita como pontuação, regras de acentuação, 

tonicidade das sílabas e o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Tais conhecimentos 

são essenciais na consolidação dos processos de alfabetização.  

Os conceitos acerca do desenvolvimento psicogenético dos processos de 

alfabetização trazem diversas implicações para a escolarização. Tais implicações 

remetem à concepção piagetiana da ação ativa do sujeito na construção de 

conhecimentos sobre a escrita e nos esquemas de assimilação explícitos nos diferentes 

níveis de compreensão sobre a linguagem. A aprendizagem da leitura e escrita ocorre 

nos contextos sociais e não no isolamento de memorizar letras ou sílabas. É preciso 

reconhecer que todos os sujeitos têm capacidade de ler e escrever respeitando os níveis 

de compreensão conceitual e ritmos heterogêneos de aprendizagem. 

O conhecimento acerca da teoria da psicogênese da língua escrita é essencial 

para o professor alfabetizador, mas isso não implica em seguir estaticamente os níveis 

pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.É preciso considerar a 

alfabetização como uma das principais aprendizagens e alcançar os sujeitos 

historicamente marginalizados e excluídos da comunidade alfabetizada. A escola tem 

como responsabilidade propiciar a todas as crianças as experiências sociais de leitura e 

escrita que possibilitam a aquisição e consolidação dos processos de alfabetização, e 

posteriormente a inserção e participação social. 

No âmbito do planejamento e da prática pedagógica faz-se necessário refletir 

sobre a alfabetização como um processo e não se explica nos aspectos técnicos como, 

por exemplo, através da padronização de métodos de ensino.  

As práticas curriculares e o planejamento de diversas estratégias de acesso às 

atividades de leitura e escrita podem contribuir para a dimensão social da linguagem 

escrita nos processos de alfabetização. Geralmente, as práticas estão pautadas na 

perspectiva mecanicista da linguagem escrita, na qual são impostas atividades de cópia 
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e reprodução dos textos escritos. A linguagem, objeto de apropriação social, é uma 

aprendizagem necessária no Ensino Fundamental para o desenvolvimento cognitivo e 

evolução conceitual dos conteúdos curriculares, bem como, das funções psicológicas 

superiores (VYGOTSKY, 1998). 

A pesquisa de Figueiredo (2012) apresenta as hipóteses de escrita em crianças 

com deficiência intelectual com base nos pressupostos da psicogênese da língua escrita. 

Os resultados apontam para as semelhanças nas concepções sobre a escrita nas crianças 

com e sem deficiência intelectual. 

Nas crianças participantes da pesquisa foram identificadas diferenças no que diz 

respeito à orientação em leitura e a diferenciação entre a representação gráfica do 

desenho e da escrita. Outra diferença mencionada na pesquisa, diz respeito às 

concepções das crianças com DI na orientação convencional em leitura e seguiam o 

texto escrito de forma aleatória. 

Na relação desenho e o texto, as crianças com deficiência intelectual atribuem ao 

desenho e àescritasignificados distintos na representação de uma história que está sendo 

contada. Enquanto que nas crianças investigadas por Ferreiro (1995), elas afirmaram 

que o texto serve para ler e o desenho para olhar. Essas diferenças podem ser atribuídas 

à dificuldade sentida pelas crianças com deficiência intelectual para explicitar 

verbalmente seu conhecimento, em estabelecer regularidades e, ainda, às suas 

experiências com livros de literatura infantil. Os pais dessas crianças tendem à utilizar 

livros de literatura infantil cuja evidência é quase que exclusivamente sobre o desenho. 

Excluídas essas diferenças, nenhuma particularidade importante foi observada no 

comportamento das crianças desta pesquisa.  

A aprendizagem e o desenvolvimento da escrita têm aspectos das singularidades 

dos discentes com DI. As diferenças observadas variam na relação desenho-texto, 

correspondência entre os grafemas e fonemas que pode ser influenciado por 

dificuldades de expressão na linguagem oral (FIGUEIREDO, 2012). 

Os resultados da pesquisa indicam para os processos de construção de 

conhecimento das crianças com deficiência intelectual, em relação à linguagem escrita, 

explicitam os conflitos cognitivos e esquemas de interpretação das crianças com DI na 

apropriação da leitura e a escrita como objeto de conhecimento. Nas palavras da autora: 

 

A diferença na evolução desses sujeitos parece estar associada ao 

nível conceitual do ponto de partida, ou seja, ao nível de evolução 
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conceitual em que o sujeito se encontra no início do estudo, e a 

valorização atribuída à leitura e à escrita, aspecto que representa a 

forma como o sujeito vivencia a linguagem escrita em seu cotidiano. 

Esses aspectos do letramento são de grande relevância para o processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita pelas crianças consideradas 

normais e parece que exercem influência semelhante para as pessoas 

com deficiência intelectual (FIGUEIREDO, 2012, p.43). 

 

Essas análises acerca da dimensão social da escrita nas experiências das crianças 

com DI ressaltam a capacidade de aprendizagem dos saberes socialmente organizados 

no currículo escolar. O desenvolvimento cognitivo da criança e o desenvolvimento da 

leitura e escrita não é pré-determinado pelos níveis de deficiência, mas se constituem 

nas interações entre o sujeito e a língua escrita e os objetos de conhecimento mediados 

pelas culturas e práticas sociais.  

A reflexão sobre a noção de fracasso escolar e a exclusão dos sujeitos com 

deficiência das interações sociais de uso de leitura e escrita, ou aprendizagens 

mecanicistas, traz implicações para práticas curriculares e processos de letramento 

superficiais. A escrita é objeto social de comunicação, interação, participação nas 

práticas escolares e expressa ideologias e aprendizagens.  

Umas das funções pedagógicas da escola é a formação de sujeitos alfabetizados, 

e tal função não se constitui em elemento de segregaçãodos alunos com deficiência 

privando-os de saltos qualitativos no desenvolvimento cognitivo e na inserção social. 

Contudo, não se pode deixar nas mãos do professor, ou na situação de deficiência, o 

veredito da aprendizagem do aluno com deficiência, mas compreender tais fatores 

ligados aos contextos das políticas públicas na escolarização brasileira. 

Quanto à caracterização dos sujeitos e os resultados de não aprendizagem da 

leitura e escrita, Senna (2008) apresenta que tais sujeitos estão imersos em contextos 

mais amplos de desigualdade social. A visualização das desigualdades sociais 

multiplicadas, no modelo de meritocracia escolar, pode contribuir para o repensar das 

concepções de alfabetização que norteiam as práticas curriculares. 

Faz-se necessário unir a contextualização da escrita com a sistematização do 

ensino escolar para romper com o fracasso na alfabetização. O professor, no 

planejamento das atividades, tem como ponto central a compreensãodofenômeno da 

escrita: as diferentes regras da língua portuguesa nos contextos de utilização, 

descontruir práticas mecanicistas de tais regraseapresentar as finalidades comunicativas 
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no âmbito do ensino da linguagem escrita e oral e seus gêneros, estilos e características 

(SENNA, 2008). 

A reflexão sobre as práticas curriculares, processos de ensino e aprendizagem e 

inclusão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual não são fenômenos 

isolados, sendo influenciados pelos problemas históricos da escolarização brasileira. É 

preciso questionar uma escola que durante séculos foi elitista e excludente gerando 

elevadas taxas de evasão/repetência e construir práticas democráticas para inserção, 

permanência, participação e aprendizagem dos alunos excluídos da escola, dentre 

esses,os estudantes com deficiência intelectual (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2007). 

 No próximo tópico, iremos discutir os processos de ensino e aprendizagem na 

perspectiva vygotskyana como um das lentes teóricas para a compreensão da 

alfabetização e da gênese social das funções psicológicas superiores. 
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3.3.3 Ensino, aprendizagem e alfabetização na perspectiva de Vygotsky 

 

 

Nos processos de escolarização de alunos com DI, as especificidades desses 

sujeitos são consideradas impeditivas para a aprendizagem, o que acarreta em 

concepções negativas acerca das capacidades intelectuais. Essas concepções podem 

influenciar o ensino, a aprendizagem e alfabetização dos alunos com DI no ensino 

fundamental e, consequentemente, interferir nas situações de exclusão na escola comum 

(VYGOTSKY, 1997). 

Vygtosky enfatiza a necessidade de identificar as peculiaridades qualitativas do 

desenvolvimento e aprendizagem de todos os indivíduos e isso se refere ao aluno com 

DI. Os aspectos qualitativos do desenvolvimento se relacionam a compreensão e 

caracterização das diferentes funções psicológicas, bem como, a articulação dinâmica 

dessas funções para as estruturas complexas da personalidade e aprendizagem humana. 

Essa compreensão é essencial na constituição dos currículos escolares e nos processos 

de ensino desenvolvidos na sala de aula. Entender a visão vygoskyana do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores pode contribuir para a análise 

teórica acerca do ensino da leitura e escrita para os alunos com DI. 

Na teorização de Vygotsky, as crenças dos docentes em relação à aprendizagem 

dos alunos com deficiência podem servir de alicerces para a construção planejamentos, 

currículos e práticas democráticas. Essas concepções têm como ponto de partida a 

heterogeneidade discente nos processos de constituição das funções psíquicas pautadas 

nas aprendizagens das habilidades referente ao ler e escrever na nossa sociedade. 

No caso da alfabetização dos alunos com DI, a natureza flexível das proposições 

e práticas curriculares,pode possibilitar a transformação das concepções de deficiência. 

O entendimento da deficiência primária e da deficiência secundária podem trazer 

implicações para os planejamentos. A desconstrução da deficiência secundária nas salas 

de aula pode promover a participação dos alunos com DI, nas atividades referentes aos 

processos de alfabetização. Nesse sentido, a condição de deficiência intelectual não é 

pré-concebida como barreira para a participação do aluno com DI nas práticas de leitura 

e escrita, restringindo as oportunidades de ensino e aprendizagem desses alunos. 

Comumente, as práticas curriculares e a escola acomodam-se à concepção 

minimalista da deficiência intelectual, e não se constituem ações pedagógicas com a 

finalidade de desenvolver habilidades do pensamento abstrato referentes à leitura e 

escrita. Nas palavras de Oliveira (2010, p.344): 
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Historicamente, as abordagens em Educação Especial vêm-se 

sustentando numa relação autoritária e horizontal, justificada pela 

condição do sujeito com deficiência intelectual, colocando-os numa 

posição inferior e impossibilitando-os de qualquer forma participativa 

em seu processo educacional. 

 

Na psicologia sócio-histórica, os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

podem ser explicados a partir das conversões das interações no âmbito social ou 

interpsicológico para a internalização de sentidos e significados no nível 

intrapsicológico. Existe uma relação dialética entre as dimensões sociais e biológicas no 

desenvolvimento do aluno com DI e essa relação está presente nos processos de ensino, 

aprendizagem e alfabetização dos alunos com DI. 

Na dimensão social, as funções básicas ou elementares do funcionamento mental 

se transformam e não se pode identificar a função biológica da memória humana e suas 

aprendizagens sem mencionar a dimensão social e cultural que se articula e modifica a 

dimensão biológica. No caso da DI, como nos percursos de desenvolvimento cognitivo 

dos demais sujeitos, os aspectos biológicos são transformados a partir do contato com 

os instrumentos de mediação semiótica. Vygotsky aponta para a reestruturação 

psicológica e a compensação37 através das estratégias pedagógicas para além das noções 

de incapacidade, déficit ou não aprendizagem (VYGOTSKY, 1997). 

Na análise vygotskyana acerca da aprendizagem e desenvolvimento do aluno 

com DI é essencial o entendimento acerca do conceito de compensação. A compensação 

está ligada a mediação semiótica e a ampliação dos processos psicológicos humanos. 

Vygotsky (1997) menciona as palavras e outros signos linguísticos como mediadores 

para a compensação nos indivíduos com e sem deficiência como elementos intrínsecos a 

gênese social do desenvolvimento humano. 

O fundamento do conceito de compensação é a relação da subjetividade discente 

e a leitura social acerca da deficiência. Nas situações de interação com o meio social se 

constituem diversos momentos nos quais o sujeito é impulsionado à compensação. O 

                                                            
37Duas vertentes trabalhavam com o conceito de compensação na época de Vygotsky. A primeira era 

pautada na concepção mítica de dom, forças divinas ou sensibilidade especial atribuída a pessoa com 

deficiência, que, por exemplo, compensaria uma limitação visual ou auditiva. A segunda vertente 

biológica postulava que a limitação ou perda de alguma função perceptiva seria compensada naturalmente 

com o desenvolvimento de outros sentido como um correção biológica automática do defeito. A noção de 

compensação não pode ser confundida com a ideia de suprimento social. A concepção vygotskyana de 

compensação está relacionada às diferentes ações sociais de participação do individuo com deficiência 

que amplie as aprendizagens, utilização de outros caminhos sensoriais e o desenvolvimento das funções 

mais complexas do psiquismo humano (DAINEZ; SMOLKA, 2014).  
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eixo estruturante do processo de compensação é a vida social e os processos de 

socialização. Essa socialização tem como finalidade possibilitar a internalização de 

processos psicológicos e a aprendizagem de conceitos escolares como a leitura e escrita. 

Outro aspecto da compensação social dos alunos com DI é a afetividade. Os 

laços afetivos das professoras e dos alunos com DI podem motivar esses alunos aos 

processos de compensação e, portanto, a constituição de caminhos para a aprendizagem 

e participação ativa nas práticas curriculares. 

As relações cognitivas na aprendizagem da leitura e escrita estão associadas à 

construção lógica e simbólica dos alunos com DI em situações sociais. A aprendizagem 

da leitura e escrita se evidencia como ato de criação e organização do pensamento 

lógico. O ensino e aprendizagem escolar revestidas de práticas curriculares que 

relacionem a construção conceitual lógica dos sujeitos com DI com as habilidades 

linguísticas podem contribuir para a fluência na língua portuguesa nas modalidades oral 

e escrita e na produção e interpretação dos diferentes gêneros textuais. Essa perspectiva 

evidencia os vínculos interfuncionais entre memória, atenção, pensamento lógico e 

abstração como passos para a constituição simbólica da alfabetização. 

As práticas curriculares na escola e os processos de alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual estão conectados às apropriações dos sentidos e significados e à 

organização e expressão através das diferentes linguagens.  

No estudo de autores, adeptos da abordagem histórico-cultural, apresentam-se 

críticas à pedagogia tradicional e às estratégias de ensino direcionadas aos alunos com 

DI: métodos de exploração sensorial, percepção visual, identificação de cores são 

técnicas improdutivas para a alfabetização e o desenvolvimento das formas complexas 

do pensamento e aprendizagem nesses alunos. 

Na investigação de Padilha (2000a), a dimensão simbólica é problematizada e 

estudada no desenvolvimento cognitivo na deficiência intelectual. A análise acerca do 

simbólico inicia-se com as expressões gestuais como o movimento de gênese social, 

pois indicam e comunicam intenções e vontades, aliada da representação tem como 

intuito expressar as ações e pensamentos humanos. Na análise da autora, os gestos 

estereotipados em alguns indivíduos com deficiência intelectual no plano 

interpsicológico pode se converter em signos sociais e culturais. Na interface do 

simbólico e linguagem, a narrativa é considerada como representação, pois permite 

expressar através da linguagem,das histórias ouvidas, vividas ou imaginadas 



99 

 

organizadas no tempo e no espaço, os relatos de fatos da vida, os segredos eos desejos 

relacionados às expectativas sociais (PADILHA, 2000a). 

 Na dramatização e na brincadeira de faz de conta, o sujeito a partir da abstração 

compreende a relação representativa da vivência de um personagem diferente, 

realizando ações e alcançando outros níveis de desenvolvimento cognitivos possíveis 

através da ação da brincadeira no campo da ZDP: 

 

é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o 

campo da percepção visual – ou seja, entre situações no pensamento e 

situações reais (VYGOTSKY, 1988, p. 109) 

 

Nas abordagens teóricas, os processos de ensino e aprendizagem da leitura e 

escrita se revestem de diferentes significados. As teorias de Ferreiro e Vygotsky embora 

apresentem diferenças relacionadas aos conceitos psicológicos que as embasam podem 

contribuir para a compreensão e reflexão da ação ativa do sujeito com DI na construção 

dos conhecimentos acerca da leitura e escrita e na constituição de funções psicológicas 

superiores. 

Nas investigações de Oliveira (2010; 2011) são evidenciados os processos de 

ensino e aprendizagem da leitura e escrita e a constituição de situações pedagógicas, nas 

quais, o ler e escrever sejam necessidades sociais e não o cumprimento de uma tarefa 

escolar esvaziada de sentido para esse aluno. Oliveira (2010, p.356), fundamentada na 

teoria vygotskyana, explica a apropriação do conceito de mediação para discutir o 

processo de alfabetização dos alunos com DI: 

 

Pudemos verificar a importância da mediação, em todas suas 

dimensões, seja através da intervenção direta do outro (professor ou 

colega), dos instrumentos sociais escritos (textos, palavras, rótulos, 

revistas, livros infanto-juvenis, peças teatrais etc.), ou de signos, como 

a linguagem (oral, gestual, mímica, artística, musical, teatral, gráfica, 

etc.) , assim como a eficácia de atuação, tendo em vista a zona de 

desenvolvimento potencial de cada um, ao invés de focar o 

desenvolvimento real, como é comum no início do processo de 

alfabetização, nas abordagens tradicionais. Outro aspecto foi 

evidenciar a competência de crianças com deficiência intelectual e 

suas possibilidades de criatividade, memória, abstração, portanto, de 

acessar as funções psicológicas superiores, apesar dos déficits 

intelectuais próprios da condição de deficiência. 

 

O aporte vygotskyano traz alguns conceitos para a compreensão do 

desenvolvimento cognitivo e da linguagem. Segundo o autor, existem dois momentos 
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nessa interface: a fase pré-linguística no desenvolvimento cognitivo e a fase pré-

intelectual no desenvolvimento da linguagem (VYGOTSKY, 1998; 2010). 

Primeiramente a fase pré-linguística no desenvolvimento cognitivo tem as 

seguintes características: o sujeito nas suas relações está se apropriando das construções 

simbólicas através dos instrumentos psicológicos possibilitando a síntese dialética das 

funções psicológicas superiores no nível cognitivo. Na fase pré-intelectual no 

desenvolvimento da linguagem, os diferentes níveis de mediação social constituem os 

processos de internalização da função simbólica da linguagem. Portanto a linguagem 

humana vai além das estratégias comunicativas interligadas aos aspectos sensoriais, ela 

constrói sentidos e significados relacionados às vivências emocionais que direcionam a 

utilização da linguagem como expressão e planejamento das ações no nível social e 

psicológico (VYGOTSKY, 1998; 2010). 

Essa construção requer a identificação das palavras como propriedades inerentes 

aos objetos do conhecimento e posteriormente as especificidades semióticas da 

linguagem e a aprendizagem das estruturas do código da língua escrita. 

O ensino da leitura e escrita, com base na psicologia de Vygotsky, tem como 

eixo a diferenciação e identificação com a linguagem falada. Nas palavras de Figueiredo 

(2012, p. 33): 

 

Ressalta-se ainda que, para a aprendizagem da linguagem oral, a 

criança trabalha desde muito cedo com os sentimentos e as ideias. 

Para a aprendizagem da linguagem escrita seu esforço se concentra 

sobre a compreensão do sistema de representação. 

 

Os processos de ensino e aprendizagem, referentes à alfabetização e ao 

desenvolvimento da consciência simbólica, possibilitam a constituição de várias 

capacidades psicológicas e isso se refere também aos sujeitos com DI (PINO, 2005; 

VYGOTSKY, 1998; PADILHA, 2000a).  

Comumente, a ação docente na escola desconsidera esse caráter simbólico e suas 

implicações na construção das aprendizagens e identidades dos discentes com 

deficiência intelectual. Essa perspectiva conduz à constituição de um currículo 

fundamentado na dimensão técnica, por meio da repetição de comportamentos 

desarticulados das significações sociais. Advoga-se um currículo com a finalidade da 

inserção desses sujeitos em contextos de interação, significação e construção de saberes. 
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Os contextos de interação com a linguagem na escola aliados a currículos 

flexíveis podem contribuir para transformações nos processos de alfabetização. A 

finalidade das adaptações é ampliar a perspectiva democrática da alfabetização de 

pessoas com deficiência intelectual. 

O estudo acerca do ensino, aprendizagem e alfabetização dos alunos com DI 

evoca um dos desafios da escola brasileira na superação da dicotomia cartesiana da 

educação geral e especial. A articulação da educação geral e especial na perspectiva 

inclusiva evidencia a construção de processos de escolarização democráticos, bem 

como, na formação de sujeitos sociais com o direito de desenvolverem suas capacidades 

psicológicas e participarem ativamente do mundo simbólico da leitura e escrita. 

 Nos próximos capítulos, apresentaremos os resultados da investigação acerca do 

planejamento e práticas curriculares, processos de alfabetização e a inserção dos alunos 

com deficiência intelectual nas situações pedagógicas de ensino e aprendizagem.  
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4Concepções e práticas curriculares nos entrelaçamentos entre planejamento, 

metodologias e processos avaliativos 

 

 

Neste primeiro tópico dos resultados , realizamos a caracterização das práticas 

curriculares que consubstanciam os processos de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental I com ênfase para a análise acerca do planejamento das propostas 

curriculares. Tal caracterização se constitui a partir do entendimento do currículo 

amalgamado da reflexão acerca do planejamento, das estratégias metodológicas, das 

concepções e dos instrumentos de avaliação.. 

4.1 Concepções e práticas curriculares 

 

As concepções e práticas curriculares serão apresentadas nos tópicos a seguir, 

com base na investigação do planejamento e do currículo escolar materializado na 

escola campo de investigação. Esses elementos consubstanciam o estudo acerca 

participação e aprendizagem de todos os alunos, e dos estudantes com DI no contexto 

escolar. 

 

4.1.1 Concepções de currículo, ensino e aprendizagem na escola 

 

 

 Nesse tópico, apresentaremos as concepções de currículo na escola investigada, 

bem como, as interfaces do ensino e aprendizagem com as práticas pedagógicas e 

curriculares. A seguir, explicitamos tais concepções no diálogo com o PPP da escola. 

As discussões coletivas nas reuniões de estudo e planejamento semanais, na 

comissão permanente de pais e na realização de oficinas com os professores, 

funcionários, pais e alunos culminaram no PPP, o qual foi sistematizado e organizado 

no ano de 2011. 

A estrutura desse documento está assim organizada: apresenta inicialmente a 

missão, os valores e princípios orientadores da escola. O documento define acesso, 

permanência e participação no processo educativo como um dos princípios orientadores, 

explicita as concepções de sociedade, homem/cidadão, de mundo, de família como 

colunas da construção de uma escola democrática.  

A concepção de escola apresentada no PPP diz respeito à escola com as 

seguintes características: transformadora, atualizada, autônoma, emancipadora, 
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inclusiva, democrática. Quanto à concepção de inclusão, está interligada à diversidade e 

aprendizagem significativa.  

O PPP evidencia os aspectos da gestão democrática, da autonomia pedagógica, 

da valorização do trabalho do professor, posteriormente apresenta o histórico da 

instituição, a fundamentação legal e a organização do sistema de ensino. Quanto aos 

aspectos administrativos, explicita os níveis e modalidades de ensino, objetivos, 

organização, estrutura e funcionamento; duração e carga horária conforme a LDB 

9.394/1996; modos de progressão e transferência. 

No PPP analisado, a concepção de currículo está relacionada à constituição das 

identidades dos docentes e discentes no acesso ao saber socialmente valorizado: 

 

Como sendo o pensar e o fazer escolar para além das ‘grades’ 

curriculares, visto que, o currículo constitui nossas identidades. Como 

sendo a educação escolar em suas formas de organização, execução e 

finalidades. Está relacionado às atividades educativas, às disciplinas e 

aos conteúdos a serem ensinados, mas, especialmente, à relação aluno- 

professor- família, bem como às diversas estratégias, metodologias e à 

sistemática de avaliação (PPP, 2014, p.21). 

 

O currículo é compreendido para além da fragmentação dos saberes nas matrizes 

curriculares. Porém, o PPP não apresenta uma definição clara acerca da organização do 

conhecimento escolar e dos planejamentos e propostas didáticas com vistas ao 

desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos.  Refletir sobre as questões que 

envolvem o currículo é assumir um posicionamento político acerca do papel 

profissional do docente na mediação da cultura escolar. Esse posicionamento político 

implica nas transformações no currículo idealizado com vistas a democratizar os 

processos de ensino: 

 

A democratização do ensino passa pelos currículos direcionados para 

o essencial, visando objetivos de formação explícitos e sensatos. É 

importante que os critérios de sucesso sejam coerentes e, sobretudo 

que deem prioridade às aprendizagens essenciais e duráveis, opondo-

se à incorporação de desempenhos facilmente mensuráveis, que 

resultariam de uma aprendizagem decorada, de uma forma de 

repetição, ou seja, de uma pedagogia bancária que consideraria os 

saberes e as competências como aquisições isoladas, a serem 

trabalhadas e avaliadas uma após a outra (PERRENOUD, 2003, 

p.23,24). 
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Na visão de Perrenoud (2003), a democratização do ensino reflete na 

reorganização dos currículos e a revisão das práticas pedagógicas contribuindo para a 

compreensão de “objetivos de formação” presentes nos planejamentos e currículos 

escolares do ensino fundamental.  

O eixo do currículo na primeira etapa do ensino fundamental diz respeito aos 

processos de alfabetização e as noções básicas da matemática, ciências naturais, 

conceitos da história, geografia e conhecimentos artísticos. A aquisição e o 

desenvolvimento da leitura e escrita são essenciais para o acesso ao conhecimento das 

diversas áreas. O PPP da escola traz explicitamente às exigências sociais da leitura e 

escrita em uma sociedade letrada: 

 

O que vemos hoje é que se entra na escola para aprender a ler e 

escrever. Assim a escola convencionou. Em nosso país, já não basta 

apenas decodificar e codificar, é necessário engajar-se crítica e 

criativamente em torno da compreensão do lido, do escrito e do 

falado. Neste ‘criativamente’ podemos dirigir nosso olhar aos diversos 

suportes e instrumentos de comunicação, não mais apenas oral e 

escrita, mas e, especialmente, a partir das diversas tecnologias que 

surgiram ao longo da história (PPP, p.16). 

 

Considerando que o processo de alfabetização não se dá em apenas 

um ano letivo, entendemos que a promoção automática deverá ocorrer 

do 1º ao 3º ano, e a partir do 4º ano os critérios considerados serão 

observados a partir das experiências e competências desenvolvidas nas 

diferentes dimensões, rumo à apropriação do conhecimento, a fim de 

possibilitar que o educando se perceba enquanto sujeito histórico e 

social (PPP, 2014, p.26). 

 

Conforme os excertos do PPP citado anteriormente, a constituição dos currículos 

está interligada às diferentes linguagens expressas na leitura, escrita e oralidade e os 

diferentes suportes e nas NTICs nos processos de ensino e aprendizagem. O documento 

não apresenta diferenciação dos processos de alfabetização dos alunos com ou sem 

deficiência e organiza o processo de alfabetização no decorrer dos anos de escolarização 

do ensino fundamental. 

A função de consolidação da alfabetização do ensino fundamental reveste-se do 

desafio da alfabetização dos sujeitos que fogem dos padrões de normalidade – os alunos 

com deficiência intelectual. As aprendizagens da leitura e escrita são concebidas como 

complexas e abstratas o que pode refletir em concepçõesequivocadasacerca da 
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incapacidade de aprendizagem dos alunos com deficiência no que diz respeito à 

aquisição e ao desenvolvimento de habilidades da língua escrita.  

A construção do currículo, na perspectiva da inclusão, tem como uma das peças 

principais identificar as especificidades da alfabetização de todos os alunos (inclusive os 

discentes com deficiência intelectual) e apresentar diretrizes para a efetivação de 

instrumentos de mediação pedagógica para a construção de sentidos e significados do 

ensino e aprendizagem das diversas linguagens e conhecimentos científicos. 

A teorização sobre o currículo na escola está relacionada à discussão no âmbito 

da didática: o planejamento docente. No próximo tópico, apresentaremos as concepções 

do PPP e das pedagogas docentes acerca da função do planejamento para a docência e 

para nortear as práticas curriculares na escola. 

 

 

4.1.2 Função do planejamento nos processos de ensino e aprendizagem 

 

 

A compreensão das práticas curriculares subjaz o entendimento da ação docente 

no que diz respeito ao planejamento das situações didático-pedagógicas. O 

planejamento está estreitamente relacionado aos objetivos propostos em cada ano/ fase 

de escolarização: “refletir sobre os objetivos que se desejam alcançar e as maneiras mais 

adequadas à realidade do grupo, funcionando como a bússola do professor e da gestão 

dos processos da escola” (PPP, 2014, p.21). 

A escola reserva duas horas semanais (as aulas terminam às 9:00 horas da manhã 

e às 15:00 horas à tarde-na metade do expediente em ambos os turnos) para o 

planejamento coletivo. As professoras (pedagogas) reúnem-se com as pedagogas 

coordenadoras para a discussão sobre as propostas curriculares, planejamentos e 

propostas de atividades escolares.  

Na escola investigada, o planejamento coletivo é essencial nas decisões a nível 

institucional, e auxilia na reflexão e socialização das experiências e estratégias 

metodológicas das professoras nas diferentes turmas do primeiro ao quinto ano do 

ensino fundamental. Além do planejamento coletivo, cada professora apresentaà 

coordenadora os planos de aula semanalmente, atividades relacionadas aos projetos, 

bem como dialogam acerca da participação da turma nas práticas pedagógicas. Nesse 

momento, elas dialogam sobre as propostas e discutem as possíveis 
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modificações/sugestões para as práticas curriculares. Tais aspectos podem ser 

visualizados nos excertos abaixo: 

 
A dinâmica do planejamento tem variações ao longo do trabalho 

pedagógico e recebe influência dos dilemas e necessidade da prática 

bem como dos projetos e atividades realizadas nas salas. A seguir 

descrevo as diferentes dinâmicas do planejamento: 

1. Sugestão e estudo de textos (responsabilidade da coordenação ou 

professoras) como base o estudo de textos e a organização das 

propostas curriculares,  

2. Socialização das experiências acerca do desenvolvimento das 

práticas curriculares e atividades dos projetos  

3. Momento de ouvir as sugestões e construir coletivamente ações de 

trabalho pedagógico 

4. Questionamento e reflexão acerca do trabalho direcionado aos 

alunos com deficiência e como as professoras anteriores realizam as 

atividades, 

5. Autoavaliação do trabalho desenvolvido com as sugestões e críticas 

das demais professoras e da coordenação (DIÁRIO DE CAMPO 

DA PESQUISADORA, Nº 59).   

 

A coordenadora se reúne com as professoras do quarto e quinto ano e 

menciona a importância da elaboração das provas como um 

instrumento avaliativo principalmente das habilidades de leitura e 

escrita e dos conhecimentos básicos de matemática no Ensino 

Fundamental principalmente dos alunos do quinto ano que serão 

transferidos para outras escolas. Menciona ainda a necessidade de 

acompanhar individualmente os alunos com deficiência intelectual 

para registrar os avanços deles nos relatórios. A coordenadora diz às 

professoras que precisa conversar com cada uma delas sobre os alunos 

com deficiência intelectual para a organização de relatórios que 

expressem as potencialidades dos alunos com deficiência e o ritmo 

deles como uma contribuição da escola para os alunos com DI que 

serão transferidos para outra escola em 2016 (DIÁRIO DE CAMPO 

Nº85, SALA DA COORDENAÇÃO). 

 

Os excertos acima ressaltam os aspectos do planejamento e das práticas 

curriculares no contexto da escola. Uma das expressões das práticas curriculares diz 

respeito àorganização dos relatórios avaliativos. No segundo excerto, a coordenadora 

alerta para a visibilidade dos alunos com deficiência intelectual nas práticas curriculares 

e nos conhecimentos da leitura e escrita. 

A dimensão reflexiva da ação docente e a capacidade de pensar sobre a ação 

pedagógica são essenciais para o trabalho pedagógico. Na perspectiva de Azevedo e 

Andrade (2007), os aspectos dialógicos são constituintes da ação pedagógica: 

 

O professor necessita desenvolver uma ação permeada de criticidade e 

reflexão perante o aluno, o conhecimento, a realidade e o outro, 
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estando disposto a vivenciar a dialogicidade que, segundo Freire 

(1996), entrelaça as ações de saber ouvir, falar, enxergar, calar, 

interagir pela via da comunicação, do diálogo e da troca mútua 

(AZEVEDO; ANDRADE, 2007, p. 237). 

 

O diálogo na escola e a reflexão sobre as diversas dimensões do ensinar estão 

relacionadas ao reconhecimento da heterogeneidade dos alunos nos processos de 

aprendizagem. Tal reconhecimento implica o direcionamento didático-pedagógico para 

a constituição do planejamento curricular. Evidenciamos oaspecto reflexivo do 

planejamento no excerto abaixo:  

 

Quando eu vou planejar, eu penso muito no todo, eu penso muito na 

turma, eu me pergunto: como eu vou fazer para que cada um 

compreenda? Assim, é uma turma muito boa, mas com dificuldade de 

aprendizagem, então eu planejo sobre o sistema respiratório, aí passo 

um vídeo, eu peço uma atividade sobre esse vídeo, mas de uma forma 

diferente, para atingir às particularidades de cada um (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA MARTA). 

 

Na concepção da pedagoga docente, as particularidades da turma é um dos 

principais aspectos do planejamento curricular. Ela ressalta a diversidade de estratégias 

metodológicas nos processos de ensino direcionados a todos os alunos inclusive aos 

com deficiência e aos demais discentes, denominados de “alunos com dificuldades de 

aprendizagem”. 

Os elementos evidenciados no discurso de Marta ressaltam a ação de planejar 

como instrumento de mediação pedagógica das relações de poder do currículo instituído 

nas relações escolares dos alunos e professores. O planejamento curricular, dentre 

outras finalidades, pode promover igualdade de oportunidades pedagógicas nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

O planejamento reflete e interfere nas relações entre: direção, supervisão, 

professores, além dos alunos, famílias e na sociedade. No cotidiano escolar ressalta-se a 

dinâmica do ensino, aprendizagem e suas implicações para compreender a flexibilidade 

das propostas curriculares no nível de planejamento (THOMAZI; ASINELLI, 2009). 

Além da dimensão reflexiva acerca da ação pedagógica, as pedagogas apontaram 

para o planejamento pautado nos conhecimentos prévios como um dos aspectos 

essenciais nos seus planejamentos curriculares: 
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O planejamento em si, eu acho que você precisa ouvir deles o que vai 

ser legal (...). Assim, no meu planejamento eu viso o que eles querem 

estudar, principalmente na turma da tarde. Não adianta eu ficar lá na 

frente, dando aula, dando aula, dando aula. Então eu tento envolver 

eles, o máximo possível e trabalhar o que eu preciso trabalhar 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA AMANDA). 

 

Muitas vezes eu chego aqui na segunda-feira, que eu não estou com o 

planejamento feito, como por exemplo, eu vou trabalhar sobre os 

animais, e eu preciso saber o que eles sabiam para poder dizer assim: 

vou planejar isso, eu preciso ouvir deles muitas vezes. Na primeira 

semana é mais complicado, na segunda em diante eu já consigo 

planejar sem ter esse contato com eles. A primeira coisa que eu 

preciso para planejar é saber onde meus alunos se encontram naquele 

assunto naquele tema (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

LAUANE). 

 

Sempre quando eu vou planejar, eu olho as aulas anteriores, vejo o 

que daquela aula foi absorvido por eles, se precisa retomar eu vou lá e 

retomo algum conteúdo, senão eu dou prosseguimento observando o 

que a gente pode aprender com isso, e o que eles podem trazer disso 

também o que eles podem tirar disso p a vida deles. O objetivo é 

sempre agregar ao conteúdo que eles já sabem, por isso que eu faço a 

pergunta se eles já conhecem sobre o assunto, planejo sempre 

considerando os conhecimentos prévios deles (ENTREVISTA COM 

A PEDAGOGA MARIA). 

 

Os processos de ensino, sistematizados na organização curricular, têm como 

ponto de partida as aprendizagens consolidadas, ou conhecimentos prévios, e como 

ponto de chegada a construção do conhecimento socialmente valorizado: 

 

A integração do professor na sociedade, tendo clareza do por que e 

para que ensinar o resgate dos conhecimentos prévios e a promoção de 

um ambiente educativo que favoreça a aquisição de novas ideias, o 

trabalho coletivo, as discussões epistemológicas e metodológicas nas 

diferentes áreas, tudo isso deve ser perseguido. Por isso, os objetivos 

deverão estar conectados com os conhecimentos dos alunos, da 

sociedade, das interfaces dos conteúdos e da concepção filosófica que 

delimita as condições naturais e sociais (AZEVEDO; ANDRADE, 

2007, p. 262). 

 

Os conhecimentos prévios dos alunos com deficiência (dentre esses os alunos 

com DI) podem direcionar as práticas pedagógicas de cooperação entre os pares. 

Através da cooperação, as práticas curriculares podem desenvolver nos alunos: a 

motivação, autonomia e a ação ativa do aluno no processo de aprendizagem (PRADO, 

2000). 
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O planejamento curricular está aliado às proposições dos conhecimentos a serem 

ensinos em cada ano/fase de escolarização no Ensino Fundamental I. Planejar é articular 

esses conhecimentos às demandas discentes, contextos sociais, políticos e econômicos 

com as propostas curriculares a nível macro nas Diretrizes Curriculares Nacionais. A 

apropriação dessa parcela do conhecimento curricular é requisito para o prosseguimento 

nos estudos, para aprovação nos exames seletivos de ingresso no ensino superior, e 

posteriormente, na preparação para o mercado de trabalho (PRADO, 2000). 

Nas concepções e práticas de Amanda, identificamos a noção de planejamento 

curricularna tentativa de articular os conhecimentos prévios dos estudantes aos 

conteúdos e programas de ensino: 

 
No início do ano, é discutido justamente esse programa de conteúdo, 

como eu tenho uma sistemática de trabalho em que eu preciso me 

organizar, eu conto minhas semanas, eu vejo o que eu posso distribuir 

para melhor trabalhar, no assunto do corpo humano, por exemplo, 

começamos com uma música, é levar em consideração o que vai ser 

bacana. Porque se o professor não se torna pesquisador ele não faz um 

planejamento bacana. Se eu fosse aluno o que eu gostaria de discutir?!  

Eu faço justamente nessa linha. Estar sempre querendo ir mais, 

alcançar mais as devolutivas deles (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA AMANDA). 

 

No dia de organização dos materiais para a Mostra Cultural, a 

professora Amanda mostra as diversas atividades de pesquisa 

desenvolvidas para a resposta da questão norteadora do projeto: 

Quantos anos tem a Terra? A professora menciona que precisou 

pesquisar sobre as eras geológicas para planejar atividades, comentou 

a curiosidade científica de um aluno com deficiência acerca dos 

dinossauros e como a motivação do aluno sobre os dinossauros foi um 

aspecto positivo para toda a turma. A ideia da pesquisa foi enfatizada 

no discurso da professora para além do cotidiano da sala de aula, pois 

em um momento de lazer ela encontrou pedaços de isopor e lixo na 

praia e trouxe para os alunos para uma discussão na sala de aula sobre 

a ação destrutiva do homem no meio ambiente na atual era geológica 

(DIÁRIO DE CAMPO Nº59, SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° 

ANO). 

 

A descrição das concepções e práticas curriculares na turma da professora 

Amanda dialoga com a demanda discente, bem como, integra as curiosidades dos 

alunos acerca das temáticas com os conhecimentos das diversas disciplinas que 

integram o currículo escolar. 

As análises de Azevedo e Andrade (2007) acerca dos diferentes aspectos do 

conhecimento escolar: procedimentos, valores e atitudes sociais. Os conteúdos 
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organizados têm relação com a interlocução dos conteúdos, objetivos e metodologia 

contemplados na organização e planejamentos curriculares (AZEVEDO; ANDRADE, 

2007). 

O planejamento docente é uma dimensão ativa da prática pedagógica e nasce da 

dinamicidade do ensinar e aprender. Uma das docentes expressou a construção contínua 

do planejamento no excerto da entrevista que corrobora com a concepção de 

planejamento expressa no PPP da escola, apresentados a seguir: 

 

Assim o planejamento, a estrutura dele foi sendo construída ao longo 

desses anos, na verdade graças à coordenação daqui. Eu digo muito se 

eu tivesse passado num concurso, logo no início assim que eu passei 

para faculdade, eu não teria a pratica. O planejamento foi sendo 

construído, a coordenação foi trazendo estudos o que você precisa 

abordar, como é que se organiza um planejamento. O meu 

planejamento hoje é fruto do estudo que sempre foi feito na instituição 

e isso foi uma experiência formativa. Eu digo que aqui foi minha 

segunda graduação (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA). 

 

Como sendo uma ação ou forma de organização que permite refletir 

sobre os objetivos que se desejam alcançar e as maneiras mais 

adequadas à realidade do grupo, funcionando como a bússola do 

professor e da gestão dos processos da escola (PPP, 2014, p.21). 

 

A pedagoga Juliana apresenta as professoras no planejamento coletivo 

as propostas de atividade referente a participação dos alunos no quarto 

e quinto ano no desenvolvimento do projeto e as professoras trazem 

sugestões para as atividades (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA, N°60). 

 

A construção contínua do planejamento,a partir das observações, se constituiu 

um exercício dialógico de reflexão acerca das experiências pedagógicas e direcionou a 

dimensão do professor pesquisador para a compreensão do ensino e aprendizagem como 

processos de construção de conhecimento. Assim, o planejamento se constitui no 

âmbito escolar como espaço de reflexão acerca das experiências pedagógicas e 

possibilita ao professor o desenvolvimento de consciência acerca das finalidades de sua 

prática nos processos de ensino e aprendizagem na escola (THOMAZI; ASINELLI, 

2009).  

Portanto, o planejamento está interligado às relações subjetivas e experiências 

pedagógicas de outros professores para o desenvolvimento das atividades na sala de 

aula. A seleção de conteúdo, estratégias metodológicas, instrumentos de avaliação traz 
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àtona a reflexão sobre o papel da coordenação pedagógica entre o pretendido e o feito 

nos planejamentos e práticas curriculares. 

A partir da articulação do arsenal de conhecimento teórico com as experiências 

de ensino é possível a construção de saberes advindos da formação inicial e constituindo 

experiências práticas ligadas ao desenvolvimento profissional das docentes. Nesse 

desenvolvimento é possível identificar as habilidades sobre o saber-fazer e saber-ser: “é 

com a própria experiência que o aluno de outrora, o qual possuía apenas saberes 

teóricos, aprende a ser professor” (SILVA, 2009, p.25). 

A ação de planejar não diz respeito apenas à elaboração de planos de aula com 

base nos objetivos e às respectivas atividades pedagógicas com base em uma 

perspectiva técnica do currículo. O planejamento está relacionado aos diferentes saberes 

necessários aos processos de ensino e aprendizagem, além da necessidade de rever e 

modificar atividades ou estratégias metodológicas para atender às especificidades de 

todos os discentes.  

Esse instrumento dialético (planejamento como síntese do ideal e do real) se 

constitui com base nas características dos discentes, seus conhecimentos, contextos e 

suas relações com o conhecimento curricular a ser ensinado e aprendido na escola. O 

planejamento pautado na participação de todos os alunos pode contribuir para a 

construção de processos de inclusão dos alunos com deficiência intelectual nas diversas 

situações escolares e consequentemente possibilitar a aprendizagem e o 

desenvolvimento de todos os discentes. 

As práticas curriculares estão associadas às estratégias metodológicas do ensino 

e aprendizagem. A seguir, evidenciaremos as metodologias de ensino utilizadas na 

escola durante a investigação e seus rebatimentos para a compreensão do currículo e da 

participação e aprendizagem de todos os alunos. 

 

 

4.1.3 Estratégias metodológicas nos processos de ensino e aprendizagem 

 

 

A seleção das metodologias é um passo fundamental na proposição de propostas 

curriculares, nos planejamentos de ações pedagógicas de como ensinar os diferentes 

conteúdos, linguagens e áreas de conhecimento. De acordo com Nunes (1993, p.51), a 

definição de metodologia: 
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A metodologia explica um conjunto de métodos, donde também 

decorre a técnica. A metodologia de ensino pode ser entendida, então, 

como a aplicação dos princípios gerais de uma ciência, traduzidos nos 

seus métodos de investigação nas situações de ensino. Concretiza-se 

pela aplicação dos métodos de ensino em seus pressupostos teóricos. 

 

Nas práticas pedagógicas observadas na escola em diversos episódios registrados 

no Diário de Campo evidenciamos o momento da roda e suas finalidades pedagógicas; 

interação aluno-aluno com deficiência intelectual e professor-aluno, estratégia para 

introdução de um novo conteúdo curricular, e para a revisão de conteúdos trabalhados 

anteriormente. Esse momento ocorre nas turmas do 1° ao 4° ano do Ensino 

Fundamental, a seguir apresentamos esses aspectos nas turmas do 2° ao 4° ano: 

 

Depois que os alunos voltam do intervalo, a professora pede que se 

organizem na roda e explica sobre os recursos naturais e entrega 

revista para os alunos pesquisarem imagens para montarem um cartaz 

coletivo. Paulo identifica a ilustração de uma floresta e recorta. Os 

alunos recortam várias gravuras. Eliana senta em cima do cartaz e 

depois manuseia revistas (DIÁRIO DE CAMPO N°43, SALA DA 

PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

Após o intervalo, a professora pede que os alunos sentem em roda 

para ouvirem a história “recado de fantasma” mostra a ilustração da 

capa e pergunta aos alunos se eles têm ideia do que acontecerá na 

história que será lida e os alunos expressam suas ideias a partir da 

capa da história (DIÁRIO DE CAMPO N°10, SALA DA 

PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

Os alunos entram na sala e sentam em roda. Depois pede para os 

alunos cantarem a música trabalhada na aula anterior (cartaz com a 

letra da música “Todo mundo tem um nome”). A professora traz a 

letra da música “Todo mundo tem um nome” e mostra que tinham 

pintado de amarelo os nomes próprios e explicou que devem ser 

escritos com a inicial minúscula. A professora pega um papel madeira 

e coloca na roda para fazer com os alunos o alfabeto com a letra 

maiúscula bastão e cursiva e pede que os alunos observem os 

movimentos (DIÁRIO DE CAMPO N°22, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

Os alunos sentam em roda e começam a conversam sobre as Histórias 

em Quadrinhos, personagens e como organizar os balões. A 

professora explica os diferentes tipos de balões (DIÁRIO DE CAMPO 

N°80, 4°ANO B) 

 

Os excertos apresentam a intervenção da professora nos processos de ensino e 

nos diálogos com os alunos com e sem deficiência, o momento da roda possibilitou a 
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interação aluno-aluno com deficiência intelectual na mediação dos conhecimentos 

curriculares. 

As pedagogas advogaram a diversidade de estratégias metodológicas utilizadas 

nas aulas: 

 

Eu gosto muito da conversa, quando eles sentam no chão, eu gosto 

muito de sentar com eles para conversar, debater, gosto muito de 

trocar conhecimentos com eles. Gosto sempre de trazer vídeos, gosto 

muito de fazer pesquisas, gosto muito de conversar com eles, de pedir 

para que eles me falem o que entendem (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARTA). 

 

As estratégias metodológicas são recursos didático-pedagógicos e instrumentos 

de mediação de conhecimentos gerais e disciplinares nos planejamentos e práticas 

curriculares.  

Na mediação pedagógica, as bases sociais e culturais do currículo se traduzem 

nas práticas curriculares, e na função do professor no contexto da sala de aula. A 

dimensão técnica e pedagógica da diversidade metodológicaperpassa uma postura 

crítica de produção e organização de conhecimentos (CRUZ, 2007).  

A organização de metodologias pode ser um passo fundamental para a 

participação e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e na apropriação 

dos conhecimentos socialmente legitimados no currículo escolar.  

Uma das estratégias identificadas na pesquisa foi o momento da roda.As 

estratégias de diálogo nas rodas, tanto no contexto da educação infantil quanto no 

ensino fundamental, se constituem momentos de diálogo professora-alunos com vistas a 

criar situações pedagógicas de interação dos alunos com os objetos de conhecimento no 

contexto escolar. Contudo, organizar os alunos, sentados em disposição circular no 

chão, nem sempre se constitui momento de interação, como pode ser observado nos 

excertos dos diários abaixo:  

 

A professora escreve no quadro o seguinte texto e pede para os alunos 

copiarem: Mudanças nas paisagens 

No caminho entre sua casa e a escola, vocês podem observar 

diferentes elementos. Eles formam a paisagem. Alguns elementos da 

paisagem são naturais. Isso significa que não foram criados ou 

modificados pelas pessoas. Outros elementos da paisagem são 

culturais, ou seja, foram criados ou modificados pelas pessoas. Por 

exemplo: as casas, as ruas, as estradas, uma plantação de milho, as 

árvores plantadas em algumas ruas da cidade. 
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A professora pede aos alunos que sentem na roda e procurem em 

revistas elementos da natureza e elementos da paisagem modificada. 

A professora se aproxima de Pedro e pede que ele passe as folhas da 

revista e procure imagens da paisagem natural ou modificada. (Alguns 

alunos recortam várias imagens, e Pedro não identifica nenhuma e não 

recebe orientações mais específicas ou explicações do que seria 

paisagem natural ou modificada). Depois que todos os alunos 

terminaram de copiar, alguns alunos já estavam com as imagens das 

revistas a professora faz uma leitura coletiva (3 alunos fazem a leitura, 

cada um lê um parágrafo) e vai explicando aos alunos o que é 

paisagem. A professora explica as características da paisagem a partir 

dos aspectos do bairro onde as crianças moram (pelos comentários a 

maior parte dos alunos moram no bairro onde está localizada a escola) 

Pedro queria ficar deitado na roda e não faz a atividade. A professora 

pede que os alunos que identificaram muitas imagens das revistas 

dividam com os colegas que não encontraram as imagens- 

inicialmente nenhum aluno divide as imagens com Pedro. A 

professora deixa os alunos finalizando a colagem das imagens 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 15, SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 

3° ANO). 

 

No excerto acima, a estratégia da roda não possibilitou a interação de Pedro com 

os demais colegas. Outro aspecto evidenciado foi a ausência da intervenção da 

professora no diálogo com todos os alunos, inclusive com Pedro, acerca de direcionar 

sua participação na atividade.  

Na pesquisa de Kramer, Nunes e Corsino (2011), as professoras concebiam a 

roda como momento de confirmar as aprendizagens das crianças ou para expressar um 

rito das práticas curriculares. Nesse sentido, a mediação do professor poderia se resumir 

a perguntas lineares, previsíveis, aguardando respostas únicas acerca dos conteúdos 

estudados pelas crianças. 

 

Mesmo em situação de roda – lugar próprio de aconchego e troca –, o 

passar o turno da fala para a criança não garantia a interlocução. Um 

aceno concordando ou o enunciado de um “legal!” indicava que era a 

vez do outro falar, dando a impressão de que a professora pouco ouvia 

das argumentações das crianças, não se colocava por inteiro no 

diálogo, indagando ou expressando pontos de vista (KRAMER; 

NUNES; CORSINO, 2011, p.77). 

 

Nos diários a seguir, apresentamos a interação dos alunos pode ser um momento 

de construção conceitual sobre o conteúdo curricular Eras Geológicas da Terra. A 

professora traz a discussão do conteúdo com o exemplo ilustrativo do material 

elaborado coletivamente pelos alunos e a professora no decorrer das aulas. Esse material 

e suporte concreto, no diálogo com a professora e demais colegas, pode contribuir para 
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os processos de ensino desse conteúdo que a princípio pode ser um conceito abstrato 

para a aprendizagem discente, como explicitamos abaixo: 

 

Esses alunos não podem ser educados apenas com os conhecimentos 

prévios a partir do questionamento: “Quantos anos tem a terra?” Eles 

não teriam avançados, era um entusiasmo para falar das eras. Os 

alunos apresentaram entusiasmo pela temática “eras geológicas da 

Terra” porque as aulas não foram transmissivas para decorar aqueles 

nomes, mas eles construíram e pesquisaram sobre o tema (FALA DA 

PESQUISADORA, SESSÃO N° 04). 

 

A professora Amanda conversa com a pesquisadora acerca do 

desenvolvimento da temática do projeto. No primeiro momento a 

professora pergunta aos alunos sobre qual a curiosidade deles sobre o 

planeta Terra, foi escolhido entre os alunos o seguinte questionamento 

norteador para o projeto: Quantos anos tem a Terra? As pesquisas 

realizadas na sala de aula com diversos materiais didáticos, atividades 

orientadas para a realização com a família e as aulas de Português, 

Ciências, Geografia e História trabalhavam os diversos conteúdos 

relacionados ao tema. Os alunos demonstraram motivação para 

escrever gêneros diversos como uma carta direcionada ao planeta 

Terra, pesquisaram sobre diversos animais característicos das Eras 

Geológicas como dinossauros e a evolução da espécie humana.  

Juntamente com a professora, os alunos confeccionaram materiais 

para a exposição das temáticas e explicavam com aparente entusiasmo 

os nomes das eras, as características das eras e os seres vivos que as 

habitavam, por fim a turma desenvolveu uma apresentação sobre o ser 

humano e sua ação e influência nos atuais danos ambientais (DIÁRIO 

DE CAMPO Nº58, SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

O diário acima explicitou a articulação das práticas curriculares com a temática 

do projeto. A conversa inicial com os alunos (inclusive do aluno Ricardo-deficiência 

intelectual) sobre um tema motivador foi essencial para a participação dos alunos nas 

temáticas referentes aos projetos mencionados nos diários acima.  

É válido ressaltar que a leitura e a escrita estavam presentes ao longo das aulas e 

pesquisas, portanto, ao desenvolver o projeto, a professora se aproximava dos alunos 

para a sistematização das habilidades linguísticas da leitura e escrita. 

 Na Figura 02, a turma conversava sobre o projeto e organizavam os materiais 

produzidos ao longo do ano nas diversas práticas curriculares. A professora conversou 

com os alunos sobre as caraterísticas de uma apresentação oral e do gênero palestra 

vivenciado pelos alunos na culminância do projeto na Mostra Cultural: 
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Figura 02: Eras Geológicas da Terra 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No discurso e nas práticas observadas com a pedagoga Amanda, os materiais 

utilizados eram materiais recicláveis ou objetos reaproveitados para a produção de 

recursos pedagógicos: 

 

Faço cartazes coletivos, gosto muito de trabalhar com lixo, por 

exemplo, iremos fazer o rio Potengi com caixas de papelão, eu tenho 

atividades em folha, atividades individuais, tenho atividades coletivas. 

Agora, eu estou trabalhando com eles a questão de trocar ideais com 

eles e reproduzir, a gente adapta muita coisa, transforma o lixo. Às 

vezes, eu penso em uma atividade, pode ser a metodologia que eu 

achei mais interessante, mas para eles não é, não rola. Um exemplo é 

o material dourado que construímos a partir de madeira. Uma das 

coisas que se aprende aqui, é que dá para transformar muita coisa com 

lixo, dá para você criar muita coisa (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA AMANDA). 

 

No discurso acima, a escolha das metodologias e recursos didáticos depende da 

adesão e participação dos alunos. A decisão tinha como origem o diálogo das 

professoras e alunos e da identificação das estratégias metodológicas que são 

motivadoras para a aprendizagem. Na separação dos materiais estava associado o 

desenvolvimento de atitudes referente ao respeito ao meio ambiente, ou seja, na escolha 

das metodologias é possível identificar estratégias que auxiliem na integração dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  
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Quanto às metodologias essenciais para o ensino das crianças, a pedagoga 

apontou para a aula passeio (estratégia metodológica de inspiração freinetiana) como 

uma das estratégias utilizadas: 

 

A aula passeio foi perfeita, toda a história do livro Natal noiva do sol, 

ele fala do rio Potengi, mas era muito abstrato para as crianças falar do 

rio sem vê-lo. Uma coisa me chamou atenção, e confirmou isso 

quando eu estava na ponte (a aula passeio fez o trajeto na ponte 

Newton Navarro) um aluno disse professora eu já passei aqui para 

casa da minha tia e eu não vi esse forte dos reis magos, ele estava aí? 

Então você está entendo como é importante esse sair e também 

percebo a dificuldade dos que não foram, então, foi uma estratégia que 

eu tive porque todos eles aprenderam muita coisa na fala, mas era 

preciso de algo mais concreto (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

LAUANE). 

 

A pedagoga apresenta a aula-passeio como uma estratégia metodológica que 

possibilitou as crianças vivenciarem a experiência concreta acerca da cidade de Natal. A 

situação planejada da aula permitiu a visualização dos diversos pontos da cidade com a 

mediação da professora e suas relações com os conteúdos ensinados na roda, nas 

conversas na sala, na leitura do livro e nas práticas de alfabetização. Com relação à aula 

passeio, Kanamaru (2014, p.8) afirma: 

 

A experiência da aula-passeio, semelhante à de uma pequena 

expedição, era uma das principais atividades discentes, cujas 

indagações, opiniões e impressões do educando eram expressas e 

discutidas em livres textos e registradas em um diário escolar (livro de 

vida), que constituía uma das principais ferramentas de livre expressão 

e reflexão autônoma da criança. A produção de livre escrita e de 

pesquisa discente e docente acabava por constituir 

complementarmente o próprio material didático. 

 

Kanamaru (2014) explicita a aula passeio como uma oportunidade de expressão 

das concepções e questionamentos dos alunos no processo de construção do 

conhecimento de forma autônoma e reflexiva. A vivência da aula passeio ocorreu em 

todos os anos do Ensino Fundamental I da escola (no ano de 2014-Parque das Dunas38). 

No ano de 2015, as aulas passeio ocorreram no bairro próximo à escola, os alunos com 

DI e os demais observaram a temática dos Desafios Planetários a partir da observação 

                                                            
38O parque das dunas foi criado em 1977 como a primeira Unidade de Conservação do Rio Grande do 

Norte está localizado em Natal e possui uma área de 1.172 hectares. O parque também denominado de 

Parque Estadual Dunas do Natal ”Jornalista Luiz Maria Alves” é reconhecido pela UNESCO como parte 

integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira. 
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do bairro próximo a escola. Essa estratégia pode favorecer a articulação a apropriação 

do conteúdo curricular com as experiências concretas das crianças. 

Nas observações identificamos algumas estratégias metodológicas de todas as 

turmas convergindo para a denominada pedagogia de projetos: 

 

As professoras no momento do planejamento coletivo discutem acerca 

dos projetos desenvolvidos e apresentam as sugestões para a 

apresentação das atividades na Mostra Cultural. A coordenadora 

questiona como será a participação dos alunos com deficiência tanto 

nas atividades desenvolvidas quanto na culminânciados projetos na 

Mostra Cultural (DIÁRIO DE CAMPO Nº55, SALA DA 

COORDENAÇÃO). 

 

A gente estava pensando na temática das selfies (os alunos 

pesquisarem acerca da ação destrutiva do homem no meio ambiente e 

fazer esse registro), dentro desse contexto na temática da Convivência 

planetária através do tempo, a redor do mundo, e a professora chega 

mostrando a revista Planeta e traz o que a gente tinha pensado (FALA 

DA COORDENADORA, SESSÃO N° 01) 

 

Acerca da dimensão didático-pedagógica dos projetos na educação escolar, 

Duarte (2010, p. 41) explicita: 

 

O método de projetos como um dos métodos escolanovistas, o qual foi 

revitalizado e incorporado ao universo pedagógico contemporâneo. A 

ideia central do método de projetos é de que o conhecimento deve ser 

buscado pelos alunos a partir de necessidades de sua vida real, 

opondo-se aos currículos preestabelecidos nos quais o conhecimento é 

organizado numa sequência lógica e temporal. 

 

A concepção pedagógica do projeto trouxe implicações para a compreensão do 

currículo escolar em ação na escola investigada. A temática estudada no projeto pôde 

contribuir para a desconstrução da linearidade e fragmentação dos conteúdos nas 

práticas curriculares.  

Nas observações dos projetos, as professoras planejaram estratégias para a 

participação dos alunos nas problemáticas da pesquisa (desde o primeiro ano do Ensino 

Fundamental) e ao desenvolvimento de diversas habilidades como capacidade analítica, 

escrita, interação entre os pares. A culminância dos projetos ocorreu através da 

confecção de materiais, produção de textos e a apresentação das turmas referentes aos 

projetos da escola. Nos excertos abaixo, em uma das Sessões de Estudo e Planejamento 
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Curricular, evidenciamos a dimensão da flexibilização no planejamento e 

desenvolvimento dos projetos e mostras culturais: 

 

E quando a gente trabalha com situações mais práticas, o 

conhecimento vem muito mais rápido, porque a gente parte de algo 

que tinha significado, que estava relacionado aos projetos e Mostra 

Cultural do ano passado da professora Maria, que ela trabalhou as 

regiões, montou um quebra cabeça, e o próprio participante tinha que 

montar esse quebra cabeça (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N° 02) 

 

Na maioria a gente já tem né norte nisso aqui, porque a gente já faz, 

nessa questão de “ refletir sobre os usos das linguagens e os efeitos de 

sentido de diferentes recursos expressivos, levando em conta as 

condições de recepção e produção , compreender a diversidade de 

manifestações linguísticas, artísticas e de práticas corporais” (Trecho 

da área de Linguagem da Base Comum Nacional), nosso momento da 

Mostra Cultural é praticamente isso daqui né, da gente ver tudo isso, e 

o melhor é ver que eles conseguem não só absorver, mas também 

trazer coisas novas, então uma diversidade muito grande, a uma 

questão da cultura, então assim, é uma coisa que a gente já está no 

meio do caminho, precisamos lógico melhorar, mas é bem interessante 

(FALA DA PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N° 07) 

 

Os discursos da coordenadora e da professora Maria explicitaram a centralidade 

dos projetos nos planejamentos e práticas curriculares. Os projetos pedagógicos 

envolveram temasinterligados às questões culturais nos processos de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita e dos diversos saberes curriculares advindos das 

manifestações linguísticas, artísticas e práticas corporais(BRASIL, 2014). 

Planejar as estratégias metodológicas é refletir sobre o que ensinar e como 

ensinar de maneira que seja uma oportunidade criativa e motivadora para os alunos 

desconstruírem conceitos equivocados e construírem saberes acerca da leitura, escrita, 

ciências, história e geografia. Tais aspectos são apresentados a seguir: 

 

Basicamente isso, eu gosto muito da leitura eu sempre estou trazendo 

textos ou com alguma reflexão, algumas histórias que eles podem tirar 

uma lição sobre isso, ou textos que eu posso usar no conteúdo mesmo, 

dentro do conteúdo aí tem as músicas que eu uso geralmente em 

inglês, até pela facilidade deles decorarem melhor uma música, os 

vídeos eu gosto muito (...). Porque eu acho que essa criticidade que a 

gente tem que despertar nos nossos alunos. Gosto de usar muito slides 

porque atraem muito eles, nos slides eu peço para eles lerem e 

participarem, lendo eles se concentram, produção de textos coletivos, 

as dinâmicas em si é acho que é isso (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIA). 
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É tudo que você possa imaginar música (...) então assim eu tento 

diversificar o que eu posso, nós não temos tantos recursos aqui na 

instituição, o que dá para usar a gente usa: é tampinha, é o material 

dourado, é uma dobradura, é um filme, é uma música, uma aula 

quando dá para sair da escola, nós fazemos o que posso mexer com 

eles, mas assim eu tento trazer coisas para que eles verem ah beleza eu 

gosto de ir pra essa escola, a escola é boa, a escola é legal, tem dia que 

está individual, tem dia que está em grupo porquê tudo isso também 

mexe com eles. Ah vou fazer uma lista de palavras, ah vamos brincar, 

vamos brincar de forca porque assim eles vão fazendo as tarefas e às 

vezes nem percebem (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA). 

 

A diversidade de estratégias metodológicas reflete na organização de práticas 

curriculares de alfabetização e letramento como finalidades da primeira etapa do Ensino 

Fundamental. As estratégias pedagógicas e a definição de metas têm como finalidade o 

desenvolvimento de capacidades relacionadas à leitura e à escrita e possibilitam 

construir representações acerca das diversas áreas de conhecimento por meio de 

atividades e estratégias metodológicas articuladas e contextualizadas na sala de aula 

(MONTEIRO; BATISTA, 2009). 

A amostra cultural como culminância das atividades do primeiro semestre de 

2014 teve como temática a cidade Natal e teve a participação de todas as turmas dos 

turnos matutino e vespertino. Durante as aulas, foram destinados momentos específicos 

para a construção dos materiais, para o debate acerca das temáticas, organização das 

turmas e equipes para a exposição.  

O projeto com a temática da cidade do Natal foi realizado no primeiro semestre 

de 2014. A temática do projeto estava associada às práticas curriculares enfatizando a 

“[...] diversidade regional, estadual e local” na constituição das práticas curriculares 

(BRASIL, 2014). 

O projeto teve várias atividades, dentre elas, a aula passeio, na qual os alunos 

tiveram a oportunidade de observar os animais e vegetais do Parque das Dunas. 

Posteriormente, realizaram várias atividades de pesquisa, tiveram a possibilidade de 

representar e vivenciar de forma lúdica, através do faz de conta, e por meio dos relatos 

escritos, os conhecimentos acerca das ciências naturais. 

Os exemplos mencionados evidenciavam as concepções metodológicas e 

curriculares propostas ao Ensino Fundamental com base nas Diretrizes Curriculares e 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), propostos pelo MEC de 1997 a 2002. As 
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concepções de currículo e as propostas de organização do conhecimento escolar 

evidentes nos PCNs e Diretrizes muitas vezes são interpretadas enquanto normas e 

prescrições de conteúdos a serem ensinados em todo o território nacional. 

 Os documentos norteadores não podem ser concebidos como roteiros 

planejados para aplicação nas especificidades da escola. É válido ressaltar a articulação 

do conhecimento organizado no currículo com as demandas e cotidianos das escolas. As 

implicações dos documentos e das normativas expressas nas políticas educacionais 

chegaram às escolas com diversas interpretações equivocadas e se constituíram na 

ausência de momentos dialógicos entre os órgãos reguladores da educação brasileira e 

os profissionais da escola. Portanto, respaldar as práticas curriculares a partir das 

recomendações de textos normativos não garante a construção de situações de ensino e 

aprendizagem para todos os estudantes.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013 apresentam 

essa postura crítica em relação às diretrizes políticas na organização e materialização do 

currículo escolar: 

 

Entretanto, a educação para todos não é viabilizada por decreto, 

resolução, portaria ou similar, ou seja, não se efetiva tão somente por 

meio de prescrição de atividades de ensino ou de estabelecimento de 

parâmetros ou diretrizes curriculares: a educação de qualidade social é 

conquista e, como conquista da sociedade brasileira, é manifestada 

pelos movimentos sociais, pois é direito de todos (BRASIL,2013, 

p.14) 

 

Nesse excerto, a construção do currículo está associada a uma educação de 

qualidade social, como direito de todos incluindo as pessoas com deficiência intelectual. 

Essa construção não e produto da obediência aos aspectos prescritivos ou normativos 

das políticas e documentos nacionais acerca do currículo. 

Conforme os relatos, os processos de ensino no 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental estão relacionados à diversidade de estratégias metodológicas para os 

alunos sem deficiência. A diferenciação de atividades para os alunos com deficiência 

intelectual parecia estar associada ao currículo especial como condição inerente à 

presença de um aluno com deficiência. 

No ano de 2015, a escola trabalhou com um projeto anual com a temática: 

Desafios Planetários,que teve como culminância a Mostra de Produções no dia 02 de 

outubro nos turnos matutino e vespertino com a participação das turmas do primeiro ao 
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quinto ano do Ensino Fundamental. Nas observações da pesquisa constatamos que 

alguns alunos com deficiência intelectual participaram da produção de materiais e das 

atividades direcionadas à discussão e pesquisa acerca do projeto e suas implicações para 

as práticas curriculares. 

A produção de materiais contou com a colaboração dos alunos e suas famílias. 

As professoras incentivaram os alunos e seus responsáveis à reutilização de diversos 

materiais como: papelão, latas de leite em pó, garrafas plásticas de refrigerante, rolos de 

papel higiênico. O projeto possibilitou aprendizagens no âmbito procedimental e 

atitudinal de respeito ao meio ambiente e a reflexão acerca da poluição no bairro onde 

está situada a escola.  Com relação à organização dos grupos de trabalho, os alunos 

foram divididos em equipes (por exemplo, equipes formadas por alunos de 3° e 4° ano), 

portanto além da temática do projeto incentivar o trabalho dos conteúdos curriculares a 

partir da interdisciplinaridade, os alunos trabalharam em cooperação com colegas 

matriculados em outras turmas. A seguir, a figura 03 ilustra a produção de materiais 

como recurso didático para as aprendizagens conceituais do 3° ano do ensino 

fundamental: 

 

Figura 03: Confecção dos materiais para exposição de 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

As temáticas de cada ano de escolarização do Ensino Fundamental foram 

selecionadas a partir do diálogo professora-alunos. A pedagoga Amanda explicitou que 

a temática de pesquisa do 3° ano visualizada na figura 04, foi uma das perguntas 

identificadas no momento da roda com os alunos como uma das curiosidades para os 

processos de pesquisa.  
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Figura 04: Confecção dos materiais para exposição de 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

As práticas curriculares relacionadas à aquisição de sentidos e significados 

acerca das diferentes linguagens são contextualizadas desde o primeiro ano do Ensino 

Fundamental, contudo os processos de ensino e aprendizagem para os alunos com DI 

precisam apresentar sistematização dos usos sociais da leitura e escrita no contexto 

escolar.  

Na figura 05, a aluna Helo participa da Amostra de Produções e apresenta o 

cartaz sobre o Morro do Careca.  

 

Figura 05: Apresentação do cartaz sobre o Morro do Careca 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A aluna apresenta dificuldades de linguagem, mas explicitou a compreensão da 

temática do projeto da sua turma, conforme o registro do diário: 
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Chega o momento de Helo falar sobre os desafios planetários, ela 

anteriormente comenta com a professora que está nervosa porque irá 

apresentar. A escolha na turma da pedagoga Marta é discutir os 

desafios do meio ambiente mais amplo, contudo enfatizar os desafios 

planetários na cidade de Natal, Helo evidencia que quando foi à praia 

conseguiu visualizar muito lixo e que a praia ficaria muito feia 

daquele jeito (DIÁRIO DE CAMPO N°59, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 5° ANO). 

 

O excerto acima evidenciou a participação dos alunos na exposição das 

temáticas do projeto na Mostra Cultual, e a aluna expressou a construção de sentidos a 

partir da linguagem oral e constitui uma definição para a poluição a partir da vivênciade 

observar a paisagem e relembrar suas experiências. 

A participação dos alunos com deficiência intelectual no 4° ano, na temática dos 

Desafios Planetários, ocorreu através de uma atividade prática planejada pela professora 

acerca dos desafios ambientais no bairro onde os alunos residem. A participação dos 

alunos com DI na interação com seus pares foi evidenciada nos momentos de 

organização dos materiais e atividades ligadas ao projeto. Na figura 06 é possível 

visualizar a participação de Paulo na exposição do tema juntamente com os colegas: 

 

Figura 06: Destinação do lixo urbano 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Na figura 06, identificamos a participação dos alunosacerca das experiências e 

atividades práticas referentes ao projeto. Na observação desse momento, os alunos 

explicaram como fizeram as fotografias e evidenciaram as questões que envolvem o lixo 

como um dos desafios ambientais da escola. A professora orientou os alunos para a 

realização de registros fotográficos dos desafios planetários identificados nos ambientes 

que eles conheciam. Paulo participou ativamente do registro fotográfico na aula passeio 
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e da socialização na culminância do projeto, e explicou sobre os desafios ambientais 

como o lixo próximo à escola, bem como falou sobre o morro que ele subiu 

acompanhado da professora e demais colegas. 

As práticas de leitura e escrita direcionadas aos alunos com deficiência 

intelectual no 4° ano estavam relacionadas a uma das temáticas: Desafios Planetários. A 

professora trazia textos adaptados da revista Planeta para motivar práticas de leitura na 

turma do 4° ano B sobre as temáticas de pesquisa, as quais abordavamos desafios 

ambientais. Na leitura coletiva, a professora trabalhava conteúdos curriculares de 

geografia, ciências e leitura e escrita, principalmente acerca das competências de 

interpretação textual com base no debate acerca dos textos. 

Com relação à participação de Pedro (pintou as garrafas), a tarefa remeteu às 

críticas de Vygotsky acerca da escola especial e a repetição de atividades mecânicas nos 

processos de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual.  

O desenvolvimento de funções complexas do psiquismo humano está 

relacionado a práticas pautadas na repetição de habilidades motoras, perceptivas, de 

discriminação. Há uma crítica à educação tradicional baseada na memorização e 

repetição de comportamentos e funções cognitivas básicas. Faz-se necessário construir 

práticas e mediações pedagógicas nas quais as interações com o mundo simbólico 

possibilitem a constituição das funções psicológicas superiores de complexidade 

cognitiva, como a linguagem, o pensamento, a atenção e a memória (OLIVEIRA, 

2010). 

Na figura 07, os alunos reutilizaram o lixo produzido pelas famílias como 

material para exposição na Mostra de Produções. Os alunos, organizados em equipes, 

foram responsáveis pela reutilização do lixo. O aluno Pedro junto com sua equipe 

pintou as garrafas que foram reutilizadas como jarros (visível no canto inferior esquerdo 

da imagem). 

 



126 

 

Figura 07: Do lixo ao luxo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Nas diversas turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, as atividades em grupo 

podem se constituir em momentos de introdução das temáticas, de discussão dos 

conhecimentos prévios, da desconstrução de concepções equivocadas e se constitui em 

situações de construção de conhecimento, aprendizagem discente e de direcionamento 

para o planejamento curricular. As professoras ressaltaram o planejamento de atividades 

em grupo, nas quais a interação aluno-aluno é uma oportunidade de compreender a 

aprendizagem escolar como motor das habilidades e capacidades no desenvolvimento 

cognitivo dos discentes. A figura 08 ilustra atividades em grupo: 

 

Figura 08: Atividade em grupo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Conforme os relatos e imagens, os processos de ensino no 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental estão relacionados à diversidade de estratégias metodológicas para 

os alunos sem deficiência. A diferenciação de atividades para os alunos com deficiência 

intelectual parecia estar associada ao currículo especial como condição inerente à 

presença de um aluno com deficiência. 

É válido ressaltar que os alunos com deficiência intelectual, em vários 

momentos observados, não participaram das atividades em grupo como explícito nos 

diários a seguir: 

Nos excertos abaixo, dois momentos de intervenção pedagógica relacionados 

aos alunos com deficiência intelectual são apresentados:  

 

Quando chego, os alunos estão divididos em 4 grupos (os nomes dos 

alunos e números estão escritos no quadro separados nos grupos). A 

professora entrega aos grupos ábacos de madeira e explica onde é a 

casa das unidades, dezenas e centenas. Os números que os grupos 

deveriam formar: Grupo 1: 837, 564, 249, 385 Grupo 2: 937,392, 

246,625 Grupo 3: 828,534,795,237 Grupo 4: 493, 587, 364, 201. 

Enquanto a professora estava explicando, Eliana mexe no caderno da 

professora e tira alguns papéis. A professora se aproxima e diz para 

Eliana que não pode. Quando os alunos formavam os números no 

ábaco, a professora pegava o ábaco e conferia com toda a turma. 

Quando os alunos erravam, ela retomava e explicava e os alunos 

consertavam o que tinham errado. Embora a proposta da realização da 

atividade fosse a formação de grupos, os alunos estavam nos grupos, 

mas não participaram (Ana- baixa visão e Paulo- deficiência 

intelectual). Enquanto a professora conferia os números, Eliana pega 

uma vasilha de lápis e joga os lápis no chão e fica manuseando os 

lápis e depois pega a caixa do ábaco de um dos grupos e solta as peças 

no chão. Depois Eliana coloca o pé na mesa de um dos grupos e 

depois sobe na cadeira enquanto um dos colegas se levanta. A 

professora diz para ela que não pode e pede para ela descer. Eu 

perguntei a Ana se ela sabia contar, até quanto: ela em disse que sabia 

contar até 20 e pedi para ela contar, ela conta e esquece-se do número 

15 (DIÁRIO DE CAMPO N°40, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 

3° ANO). 

 

Faz-se necessário questionar a organização das práticas curriculares e os 

processos de aprendizagem de todos os alunos, com ênfase para a relevância das 

relações interpsicológicas para o desenvolvimento intrapsicológico dos alunos com DI. 

Os dois excertos do diário de campo explicitaram a necessidade de organizar 

estratégias de interação dos alunos com deficiência e seus pares para a participação nas 

atividades propostas. No primeiro exemplo, a professora utilizou o poema musicado “A 
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casa”, mas não provocou situações de interação do aluno com deficiência no contexto 

do grupo. Posteriormente, propôs uma atividade individualizada com o aluno acerca da 

temática, como exposto a seguir. 

O diário a seguir, evidencia a atividade realizada com os demais alunos: 

 

A professora pede aos alunos os cadernos para colar a folha da 

atividade. (Atividade em folha de ofício com o poema “A casa” de 

Vinicius de Morais, de um lado da folha tinha o poema completo e do 

outro tinha o texto do poema com lacunas para os alunos completarem 

com algumas palavras.). A professora explica a atividade, diz aos 

alunos que um poema é um pequeno texto que pode ter rima ou não e 

canta com os alunos a música “A casa” e depois lê vagarosamente a 

letra. Alguns alunos acompanham leitura para os alunos que não 

conseguiram e direciona os alunos para numerar as linhas e indicar 

com o lápis para acompanhar a leitura. A professora lê novamente 

(DIÁRIO DE CAMPO N°32, SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° 

ANO). 

 

Na imagem a seguir, figura 09, visualizamos o momento no qual a professora 

propõe uma atividade para o aluno, principalmente devido às dificuldades de 

comunicação e linguagem apresentadas pelo estudante (que estava matriculado no 

segundo ano do ensino fundamental): 

 

Figura 09: Atividade direcionada para aluno com deficiência 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 



129 

 

O excerto do diário de campo ilustroueste aspecto da diferenciação da atividade 

para os alunos com deficiência:  

 

Atividade diferente para Elias (ilustração de uma casa com várias 

letras C e o nome casa). A professora orienta a atividade 

individualmente com o aluno. Pega impressa as letras do nome de 

Elias e recorta e vai mostrando as letras mostra a letra E ele repete o 

nome da vogal e cola as letras do seu nome em ordem. Depois a 

professora mostra a ilustração da casa e pede para ele repetir a palavra 

casa (ele demonstra dificuldade de repetir), mostra a letra C e diz que 

essa é a letra da palavra casa e pega a coleção hidrocor para ele colorir 

a casa. Enquanto a professora vai orientar os outros alunos, Elias 

rabisca a atividade com o hidrocor. A professora faz outra atividade 

com Elias, pois ele tinha riscado. Ele, com lápis hidrocor, deveria 

cobrir as letras C, e uma colega que já tinha terminado a atividade 

ajuda a Elias a fazer bolinhas de papel crepom para colar em cima de 

uma letra C grande (DIÁRIO DE CAMPO N°32, SALA DA 

PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

No exemplo acima, inferimos acerca da dificuldade docente no planejamento e 

na prática curricular de estratégias pedagógicas de interação do aluno com DI e os pares 

no processo de aprendizagem da leitura e escrita (MARTINI-WILLEMIN, 2013; 

PLETSCH, 2010; VYGOTSKY, 1998). 

O desenvolvimento da aula apresentou a cisão: no primeiro momento, a música e 

a leitura da letra como estratégia utilizada para a turma sem motivar a participação do 

aluno com deficiência intelectual, e no segundo momento a atividade com a consoante 

da C da palavra “casa” direcionada ao aluno com DI.As práticas de alfabetização, nesse 

contexto observado,estavam relacionadas à repetição e memorização das letras do 

alfabeto com base em atividades mecânicas como colar pedaços de papel crepom na 

letra C. Essas práticas mecânicas são elencadas pelos estudos de Ratz (2013) e Allor et 

al.(2010). 

Nas abordagens tradicionais da alfabetização,o ensino da língua escrita tem 

como ênfase a aprendizagem do alfabeto e a memorização fonológica das famílias 

silábicas (RATZ, 2013).  

Nos exemplos mencionados acima, o processo de alfabetização do aluno com 

deficiência intelectualestavarelacionadoàs atividades pedagógicas nas quais o aluno 

precisaria reconhecer a letra “C”. A mediação da professora teve como finalidade o 

reconhecimento sonoro da letra “C” como letra inicial da palavra “casa”, contudo a 
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professora não problematizou a palavra no contexto da música “A casa”, estratégia 

utilizada para a turma em geral.  

No decorrer das observações, outras situações explicitaram o processo de 

alfabetização centrado no reconhecimento sonoro das vogais e consoantes. O excerto a 

seguir, apresenta outra situação semelhante: 

 

Quando chego à sala, a professora está na porta da sala organizando os 

alunos em fila para ir à biblioteca. A professora afasta as mesas e 

cadeiras e pede aos alunos para sentarem em roda. Na roda, a 

professora retoma a leitura do livro do Pequeno Príncipe e os alunos 

comentam que assistiram uma reportagem sobre o planeta Marte. A 

professora traz a frase impressa em folha de ofício “Tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas” com uma fonte de 

letra que parece com a cursiva. Dois alunos fazem a leitura. Depois da 

frase, Rogério diz que ser responsável é cuidar do que se faz. A 

professora pergunta aos alunos se eles sabem o que significa a palavra 

cativar, os alunos falam que a palavra significa procurar, talvez seja 

um animal ou uma fruta e ela diz que eles vão utilizar o dicionário 

para procurar o significado da palavra CATIVAR e explica que as 

palavras estão organizadas em ordem alfabética. A professora 

organiza os alunos nas duas mesas e entrega os dicionários (por não 

ter dicionário para todos os alunos ela pede que procurem em dupla). 

Os alunos sentem dificuldade de achar a palavra no dicionário 

(procuram cerca de 15 minutos e a professora indica qual o número da 

página da palavra) Os alunos acharam  significado e a professora 

pediu para que eu orientasse como eles deveriam copiar o significado 

do caderno. Mostro onde começa e termina o significado e alguns 

alunos marcam para facilitar na hora da escrita. Todos os alunos 

copiam e a professora pede para eu conferir se eles copiaram certo. 

Aos alunos que esqueceram algumas letras peça que observem se está 

escrito do mesmo jeito e eles identificam as letras que estão faltando. 

A professora diz que Julie e Rogério vão fazer a atividade com ela e 

pede que eles formem a palavra CATIVAR com as letras do alfabeto 

móvel. Posteriormente, mostra o silabário para auxiliar os alunos a 

identificar as silabas. (Os alunos passam aproximadamente 15 minutos 

para montar a palavra e depois deveriam escrever a palavra cativar. 

Atividade diferenciada para Pedro: Em uma folha de ofício a Palavra 

CATIVAR em letra bastão maiúscula, cada letra separada por 

quadradinho (utilizou o espelho para que o aluno repetisse o som e 

observasse a articulação da vogal A e utilizou uma letra A bem 

grande). Paulo identifica a letra A e a professora pede que ele pinte 

com o giz de cera azul, ele pega o preto e ela mostra o giz azul (a 

coleção de giz está coberta por uma fita branca apenas com as pontas 

descobertas e a professora me diz que isso o confunde a identificar as 

cores) pergunta que cor é essa Paulo e diz para o aluno que esse é o 

azul. Paulo pinta as vogais A da palavra CATIVAR (DIÁRIO DE 

CAMPO N°37, SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

A partirdos dados e da interação com as práticas curriculares, evidenciamos duas 

realidades: em primeiro lugar, as estratégias metodológicas eramplanejadaspreviamente, 
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contudo as participações dos alunos com DI não se integravam a tal planejamento. Na 

segunda realidade identificamos as intervenções da professora ou as estratégias 

específicas que alcançaram esses alunos no contexto da turma em geral e explicitaram 

indícios de participação e aprendizagem dos alunos nas interações na sala de aula. 

A organização e seleção de estratégias metodológicas nos processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos com DI são dimensões essenciais para a inclusão escolar, 

contudo, os dados apresentados revelaram que a articulação das estratégias 

metodológicas com os sujeitos da aprendizagem e os objetos de conhecimento são 

passos relevantes para trilhar novos caminhos pedagógicos (PLETSCH, 2011; 

PLETSCH; GLAT, 2012). 

As estratégias metodológicas e suas implicações para os processos de ensino e 

aprendizagem anunciaram a relevância do planejamento e prática curricular e suas 

implicações para a participação e aprendizagem dos alunos com DI. 

No tópico a seguir, apresentamos a concepção de avaliação no contexto escolar 

investigado, bem como, o papel da avaliação na constituição das propostas curriculares. 

Evidenciamos, ainda, a avaliação aliada ao ensino e aprendizagem da leitura e escrita e 

convocamos ao debate sobre o lugar dos alunos com deficiência intelectual nas 

estratégias de avaliação no contexto escolar. 

 

 

4.1.4 Concepção de avaliação nos processos de ensino e aprendizagem 

 

 

Uma temática emergente acerca dos processos de escolarização é a interface 

currículo e os processos de avaliação. A avaliação na escola recebe influência da área da 

psicologia denominada de psicometria39, na qual se avalia quantitativamente os aspectos 

psicológicos da inteligência. Existem críticas acirradas aos testes psicológicos como 

avaliação do desempenho escolar devido à seguinte ambiguidade: de um lado, a 

avaliação mensura o grau de compreensão do conteúdo curricular ensinado, de outro, 

quantifica as capacidades psicológicas que estão na base das aprendizagens, como a 

memória ou o raciocínio lógico.  

As práticas curriculares investigadas evidenciaram as diretrizes do ensino, o 

planejamento, a seleção dos conteúdos, a seleção das metodologias, bem como, os 

                                                            
39A psicometria tem como objetivo quantificar as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas e 

propor técnicas de medida dos processos mentais. Ela representa a teoria e a técnica de medida dos 

processos psicológicos, especialmente aplicada na área da Psicologia e da Educação (PASQUALI, 2009). 
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critérios e instrumentos da avaliação do desempenho discente na escola. Soma-se a isso 

evidenciar quais os critérios e instrumentos selecionados na avaliação da aprendizagem 

dos alunos com deficiência como possibilidade de acompanhar a aprendizagem 

acadêmica desses sujeitos. No PPP da escola, a avaliação é citada vagamente como 

processo contínuo: “Como uma prática contínua e sistematizada que permite identificar 

o que os alunos aprenderam com base nos objetivos previstos” (PPP, p. 21). 

Quanto aos instrumentos de avaliação assumidos pela escola, o PPP evidencia a 

prática do registro das características dos discentes como, por 

exemplo,desenvolvimentomotor, da linguagem e dos aspectos sociais. Esse registro 

possibilita o acompanhamento contínuo das possibilidades e dificuldades dos alunos no 

decorrer das aulas: 

 

Devem ser realizados registros do desempenho e do desenvolvimento 

do aluno, de forma que identifique os avanços, o andamento e as 

evoluções do processo de ensino e aprendizagem. Deve ainda ser um 

termômetro para o professor se auto-avaliar e promover intervenções 

precisas e eficazes, considerando a individualidade dos alunos. Deve 

ser reflexiva e apontar caminhos para novos passos (PPP, p. 21). 

 

A concepção do PPP apresenta a avaliação em duas dimensões: uma dimensão, 

diz respeito à verificação da aprendizagem discente, a outra se refere à atuação do 

pedagogo docente nos processos de ensino. Portanto, a avaliação se insere na relação 

dialética do ensino e aprendizagem, se constituindo em um momento de reflexão sobre 

o currículo, práticas pedagógicas e instrumentos de avaliação das capacidades dos 

discentes. Essa concepção dialoga com a perspectiva da continuidade do avaliar para 

além de uma avaliação pontual. Nesse sentido, avaliar é identificar as dificuldades do 

aluno e, portanto, é uma ação pedagógica na qual o professor planeja novas estratégias 

para consolidação das aprendizagens (CAVALCANTI NETO; AQUINO, 2009). 

Nos contextos escolares, a avaliação refere-se à realização de testes, provas e 

exames nos quais se mede o desempenho do aluno com base na apresentação de 

conhecimentos transmitidos na escola (LUCKESI, 2005). Esse tipo de avaliação 

classifica o nível de desempenho na assimilação de determinados conteúdos 

curriculares. O desempenho é apresentado a partir de critérios de aprovação ou 

reprovação, em conceitos ou notas expressas nos boletins escolares, contudo esse tipo 

de avaliação não considera a construção progressiva de conhecimentos. 
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Manifesta-se, nesse contexto, uma prática seletiva, na qual aqueles 

que conseguem atingir os objetivos do professor são incluídos e os 

demais são excluídos. A avaliação da aprendizagem realizada nesse 

contexto indica uma simples verificação quantitativa daquilo que o 

aluno aprendeu dos conteúdos abordados; avalia-se o resultado final, e 

não o processo; somente são levados em consideração os aspectos 

técnicos da avaliação. Essa forma de mensuração do aluno leva à 

desvalorização e à redução dos conceitos de avaliar, ocultando 

importantes reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem 

(CAVALCANTI NETO; AQUINO, 2009, p.232). 

 

A conotação da avaliação está interligada as práticas curriculares e aos processos 

de ensino e aprendizagem da leitura e escrita, conforme expresso nas palavras de Marta: 

 

A gente faz o relatório, que faz parte da vida infantil e diária deles, 

então o que eu avalio, então eu sempre leio (os textos e as atividades) 

e vou discutindo com eles, mas hoje eu pedi para que eles lessem e 

que interpretassem, e às vezes, leem rápido e na hora que pergunto 

sobre o texto, respondem com as mesmas palavras do texto, por isso 

que geralmente sento com cada um deles, toda semana para avaliá-los 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARTA). 

 

A professora ressaltou o caráter contínuo do processo avaliativo no 

acompanhamento semanal dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Esse 

acompanhamento da professora possibilitou a identificaçãodos níveis de leitura e 

escrita, e no planejamento de intervenções pautadas nos níveis dos alunos para a 

consolidação da alfabetização. 

A avaliação processual na educação brasileira ainda evidencia desafios no que 

diz respeito às especificidades dos processos de aprendizagem de todos os alunos, e isso 

pode ser visualizado, também, nos alunos com deficiência intelectual. A perspectiva da 

inclusão traz implicações para a constituição e organização da escola e possibilita 

transformações para os processos de ensino em todos os seus âmbitos, do político ao 

pedagógico. Tais transformações visam contribuir para os processos de escolarização 

em geral e não exclusivamente para os alunos com deficiência intelectual (OLIVEIRA, 

2012). 

Nessas avaliações, o foco é identificar as concepções dos alunos sobre a escrita, 

a leitura,as capacidades analíticas e semânticas atribuídas à linguagem escrita.  A partir 

dessa avaliação, o professor planeja diferentes estratégias para a construção de sentidos 

acerca da linguagem nos seus diferentes níveis. A inserção de múltiplas linguagens nas 

práticas curriculares pode possibilitar o desenvolvimento das seguintes 
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habilidades:distinção entre o icônico e o não icônico, a diferenciação entre a dimensão 

sonora da palavra e os atributos dos referentes (objetos ou ideias nomeadasatravés da 

linguagem), a construção conceitual da arbitrariedade dos signos linguísticos e a 

compreensão da função social da escrita no contexto escolar (NICOLAU, 1997). 

 A avaliação não consiste em uma folha que reúne na modalidade escrita os 

conteúdos curriculares exigidos para cada ano de escolaridade, mas é um momento de 

diálogo professora e aluno no qual se evidencia o processo de alfabetização dos 

discentes, conforme o depoimento a seguir: 

 

A gente não trabalha com essa avaliação, a gente trabalha com 

relatório, eu passo as atividades, e observo o desenvolvimento dessa 

criança, pode ser uma atividade individual, uma atividade de escrita, 

uma atividade de leitura, hoje eu estou fazendo as provas com eles, 

mas depois de muito tempo, porque eu preciso saber em que fase eles 

estão, em que fase de leitura, em que fase de pensamento, em que fase 

de leitura, para poder elaborar uma atividade funcional, então assim, 

as nossas atividades, devem estar respaldadas no nível em que a 

criança se encontra, para dar certo, para evoluir, eles dizem: “Faz uma 

atividade avaliativa”, daí eu vou fazer, eles contam quanto eles 

acertaram aí a gente vai e corrige no quadro, mas eu não estou 

avaliando meu aluno por isso aí não. Para esse apoio, eu pego grupos 

específicos, hoje eu vou ficar com o grupo que precisa se trabalhar de 

forma mais intensificada a questão da escrita, amanhã, eu já vou pegar 

outro grupo, ortográfico, desde que eu entrei aqui, eu faço isso, ver as 

necessidades de onde eles precisam melhorar, e a gente fica pensando 

o que podemos fazer para melhorar a escola (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA AMANDA). 

 

A avaliação discente, nas práticas da professora Amanda, estava relacionada 

àconsolidação das habilidades de leitura e escrita referentes à alfabetização. A 

organização dos momentos avaliativos teve como intuito o acompanhamento dos 

processos de ensino da leitura e da escrita com base nas ideias de Ferreiro e Teberosky 

(1986) na teoria da psicogênese da língua escrita. Esse tipo de avaliação não teve como 

finalidade classificar os alunos, mas compreender as relações entre os alunos nas 

atividades grupais como aspecto essencial para uma visão prospectiva de aprendizagem.  

Nos termos vygotskyanos, esse tipo de avaliação pode ser concebida como uma 

oportunidade de mediação pedagógica que atua na ZDP e evidencia a transição entre os 

níveis de apropriação dos significados da língua escrita e, portanto, aponta para a 

dimensão da aprendizagem a partir da colaboração com o outro. Nessa perspectiva a 

avaliação acerca da leitura e escrita na escola é um acompanhamento da aprendizagem, 
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pois permite identificar as aprendizagens já consolidadas, compreender as dificuldades e 

reorientar os processos de ensino, os planejamentos e as práticas curriculares. 

No depoimento abaixo, a professora registrou ao longo das aulas, observou o 

desenvolvimento e aprendizagem discente e teve como fundamento o diagnóstico inicial 

realizado com os alunos. No discurso abaixo, é visível essa perspectiva de avaliação e a 

utilização de diversos instrumentos de avaliação:  

 

Eu gosto de pontuar o antes e o depois se for um conhecimento prévio 

eu gosto de anotar o antes e o depois, sabe se é um conteúdo novo que 

eu dei eu gosto de observar como é a questão do desenrolar, eu gosto 

muito de observar como eles se desenvolvem em grupo, no coletivo, e 

também no individual tem criança que não aprendeu a trabalhar em 

grupo, eu avalio isso também. Todas as apresentações dos seminários 

em sala e da amostra cultural, eu fotografei e registrei algo todas 

mesmo (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA LAUANE). 

 

A professora explicitou a avaliação interligada aos conteúdos conceituais, 

atitudinais e procedimentais e as práticas curriculares desenvolvidas na sala de aula. O 

aluno foi avaliado nos aspectos cognitivos e sociais como evidenciou a professora 

Lauane. A avaliação não se refere apenas à verificação do aprendizado, mas ressaltou o 

processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagem. 

O processo de avaliação no último ano do ensino fundamental é acrescido da 

semana de avaliação. Essa avaliação na acepção tradicional de exame e provas é 

utilizada como um contraponto aos registros dos relatórios de acompanhamento 

individual, nas palavras da professora: 

 

Especificamente a gente trabalha com relatório, só que os alunos do 5° 

ano estão saindo da realidade da escola, para uma realidade do 6° ano 

com muitos professores, por isso, a gente faz um paralelo: essas 

avaliações a gente coloca valendo nota, mas por questão de estímulo e 

para eles se adaptarem a essa rotina, porque na verdade o que fica 

arquivado é o relatórioa gente faz a semana de avaliações, tem as 

revisões, eu sempre dou um roteiro para eles estudarem desse roteiro, 

a gente faz as revisões e aí tem a semana de avaliação. Eles fazem 

todas as avaliações de português a inglês, essas avaliações é como eu 

disse é um objeto a mais para avaliar não é só isso,é uma atividade 

normal como as outras, eles vão ter esse momento que a gente sabe 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIA). 

 

No discurso, a professora argumentou que os alunos estão finalizando a primeira 

etapa do ensino fundamental e espera-se desses discentes a vivência com diferentes 
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tipos e instrumentos de avaliação. Dentre tais instrumentos,o modelo de provas e 

exames é um dos mais comuns nas escolas brasileiras. 

Uma das professoras ressaltou a evolução da escola no que diz respeito à 

avaliação dos alunos e a tentativa de considerar a dimensão qualitativa e quantitativa na 

verificação do desempenho escolar do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental: 

 

Logo no início, quando eu cheguei aqui em 2007, eu digo que a gente 

evolui muito. Assim se nos perguntassem: como é avaliação? Nossa 

resposta seria: ah ela é contínua! Era o discurso da gente, ela é 

contínua baseada em que? Ah ela é contínua né! Assim hoje a gente 

vê, além dessa avaliação contínua diária, lógico ela tem que existir 

não tem como, mas a gente já passa a ter um cuidado e isso foi um 

olhar meu quando eu fui professorado 5° ano, nós temos esse olhar de 

uma avaliação contínua, qualitativa, mas não é a realidade das escolas 

que os nossos alunos vão, então a gente começou a adotar a avaliação, 

provinha, semana de prova para eles também; a avaliação é 

quantitativa ela vai receber uma nota sim, mas não é aquela nota que 

vai determinar se um aluno está bem ou não, mas é uma forma de 

preparar esses alunos para realidade que eles vão vivenciar nas outras 

escolas. (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA JULIANA) 

 

Em outro momento de seu discurso, a professora esclareceu o desafio da 

dimensão qualitativa na verificação do aprendizado condizente com os parâmetros 

avaliativos nacionais e suas exigências nas avaliações de larga escala40. Os excertos da 

entrevista e do diário de campo apresentam essa concepção de avaliação diagnóstica: 

 

Primeiro e segundo ano a gente faz geralmente uma avaliação 

diagnóstica por semestre, a gente tenta fazer a inicial que a gente pega 

os parâmetros tipo uma Provinha Brasil, por exemplo, a gente faz 

aquela inicial e no final do semestre. A gente precisa começar a ter 

esses parâmetros. Eu tenho a prática de fazer o que, no início do ano a 

gente faz aquela sondagem, eu tenho um caderno e vou fazendo as 

colagens eu fiz a primeira avaliação está lá no caderno, eu tento fazer 

mensal, faço uma no início do mês e no final e para ver como é que 

está sendo essa evolução e vou observando como está a escrita, a 

leitura, a matemática, eu avalio no geral (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA JULIANA). 

 

A professora propõe uma avaliação diagnóstica com os alunos, a 

professora me diz que é tipo uma Provinha Brasil, ela organiza as 

carteiras longe uma das outras. A professora leu e explicou as 

questões coletivamente, mas os alunos respondiam individualmente. A 

                                                            
40As avaliações de larga escala são operacionalizadas nos vários níveis do sistema educacional brasileiro, 

com o intuito de verificar a diversidade dos processos de escolarização nos diferentes níveis e 

modalidades. Essas avaliações estão ligadas a uma natureza amostral e consideradas representativas em 

termos estatísticos (VIANNA, 2003). 
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professora chama cada aluno para conferir se responderam todas as 

questões. Os dois alunos com deficiência não fizeram nenhuma 

atividade nesse momento estavam na sala com brinquedos (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 11, SALA DA PROFESSORA JULIANA, 2° ANO). 

 

No caso mencionado acima, a avaliação diagnóstica tinha como objetivo 

direcionar as práticas pedagógicas referentes ao ensino e aprendizagem da leitura e 

escrita na turma do 2° ano do Ensino Fundamental. A condição de deficiência se 

constitui barreira para a realização da avaliação diagnóstica. A professora de início 

explicitou que o aluno não tinha capacidade de participar da atividade o que pode 

denotar um veredito de não inserção no mundo letrado e, portanto,que esse aluno não 

iria alcançar as aprendizagens de leitura e escrita. A situação de avaliação descrita 

acima dialogou com os achados da pesquisa de Cardoso e Magalhães (2012), nas quais 

as crianças com deficiência eram excluídas das avaliações de larga escala dos sistemas 

escolares de um munícipio do Ceará. 

A avaliação como processo contínuo dos aspectos qualitativos é um dos 

princípios da organização curricular como um todo, inclusive nas práticas direcionadas 

aos alunos com deficiência intelectual. O acompanhamento da evolução do aluno na 

aquisição de conteúdos curriculares é possível através da constituição de situações 

pedagógicas com ênfase para os aspectos como autonomia, participação nas atividades e 

a interação com os pares. Os registros do desenvolvimento e aprendizagem são 

direcionados por indicadores de avaliação nos quais seja possível comparar o aluno 

ontem e hoje a partir de parâmetros específicos, e não com base na comparação entre os 

resultados avaliativos dos demais alunos da turma (SANTOS, 2012). 

No próximo tópico, apresentaremos a descrição dos processos de alfabetização 

desenvolvidos na escola. Explicitaremos elementos da alfabetização dos alunos com DI 

e sua participação nas atividades escolares de leitura e escrita realizadas na sala de aula. 

 

 

4.2 Processos de alfabetização dos discentes com deficiência intelectual 

 

 

No presente tópico analisamos os processos de alfabetização dos discentes com 

deficiência intelectual, a partir das concepções das professoras explícitas nos relatórios 

individuais de avaliação e com base nos registros de observação durante a pesquisa 

realizada. 
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4.2.1 A alfabetização das crianças com deficiência intelectual na escola: a literatura 

científica e a escola 

 

 

O desenvolvimento de habilidades linguísticas da leitura e escrita perpassa as 

seguintes dimensões: associação grafema-fonema, análise fonética, análise global das 

palavras e apreensão da representação simbólica (FIGUEIREDO, 2012). Contudo, 

algumas práticas escolares de alfabetização têm como eixo a ênfase nas habilidades da 

memorização do código alfabético e exercícios que privilegiam a decodificação.  

As pesquisas apontam para a ineficácia dessa perspectiva de alfabetização de 

pessoas com deficiência intelectual (considerando as especificidades desses sujeitos 

para a abstração e generalização de conceitos) pautada na memorização e decodificação. 

As capacidades linguísticas que envolvem a leitura estão relacionadas à interface das 

competências semânticas, fonéticas, sintáticas (FIGUEIREDO, 2012). 

 Esse trabalho tem como aporte a concepção de leitura na perspectiva da 

psicogênese: “o desenvolvimento da leitura é visto como um processo de apropriação de 

um objeto socialmente construído e não como uma técnica ou como o desenvolvimento 

de habilidades isoladas” (FIGUEIREDO, 2012, p.16). 

O estudo de Senna (2008, p.206) apresenta a concepção de escrita e o domínio 

conceitual acerca das diferenças entre a língua escrita e a linguagem oral: 

 

Indiscutivelmente, a escrita não é mero ato de juntar letras segundo 

um código que associa letras a fonemas. Fala e escrita são fenômenos 

linguísticos distintos entre si e controlados por mecanismos mentais 

igualmente distintos. No domínio da comunicação falada, a 

oportunidade de interação imediata com o interlocutor permite ao 

sujeito adotar mecanismos mentais de estruturação e controle 

chamados narrativos, com baixo nível de planejamento e pouco 

controle lógico-seqüencial nas relações de coerência. Na escrita, por 

sua vez, tanto a ausência de interlocutor imediato, quanto às 

disposições formais determinadas pela estrutura canônica regulada por 

uma rígida norma social, não plenamente sujeita a interferências do 

ato comunicativo, exigem do sujeito a adoção de mecanismos mentais 

ditos científicos: sempre com alto nível de planejamento e elevado 

grau de controle lógico-seqüencial nas relações de coerência. 

 

Otrabalho dialoga, notadamente, com a perspectiva apresentada por Senna 

(2008), Figueiredo (2012), Vygotsky (1998), Oliveira (2011) acerca dos processos de 

alfabetização de pessoas com deficiência intelectual. A compreensão acerca das 
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habilidades de leitura e escrita não podem ser descontextualizadas e restritas aos 

aspectos fonéticos, mas se relacionam aos aspectos semânticos, as convenções 

ortográficas e aos usos sociais da leitura e escrita: 

 

A pesquisa nesse campo se encontra ainda em estado embrionário e 

privilegia as habilidades isoladas, em detrimento dos processos 

cognitivos globais inerentes às atividades de leitura. Essa orientação 

teórica talvez decorra do pressuposto de que esses sujeitos não se 

apropriam das funções psíquicas superiores, dentre as quais 

correspondem à leitura e a escrita (FIGUEIREDO, 2012, p.16, 17). 

 

O desenvolvimento das funções psicológicas superiores tem gênese social. As 

interações sociais passam pelos processos de conversão e internalização de sentidos e 

significados, ou seja, existe uma relação dialética de influência entre o social e o 

psicológico. Os instrumentos de mediação social e pedagógica possibilitam o acesso aos 

meios socioculturais e tecnológicos na constituição de conhecimento e no 

desenvolvimento social e cognoscente do discente com deficiência intelectual 

(VYGOTSKY, 1997). 

As investigações acerca dos processos de alfabetização dos alunos com 

deficiência intelectual precisam ter como fundamento as especificidades do ensino e 

aprendizagem das habilidades da leitura e escrita. Contudo não é suficiente 

compreender a dimensão didático-pedagógica da alfabetização ou as características das 

diversas síndromes ou transtornos associados à deficiência intelectual. Cada aluno tem 

habilidades linguísticas e diferenciações nos níveis de produção e compreensão da 

linguagem, portanto os alunos com deficiência intelectual não são iguais no que diz 

respeito aos caminhos da alfabetização e construção simbólica das aprendizagens 

escolares por meio das habilidades referentes ao ler e escrever (FIGUEIREDO, 2012). 

A psicologia histórico-cultural, nos seus pressupostos acerca dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, postula que esses acontecem com base nas 

influências das dimensões culturais esociais. Essas dimensões interferem nos aspectos 

psicológicos referentes à leitura e escrita. Essa abordagem pode contribuir para o estudo 

e análise acerca da aprendizagem e do desenvolvimento da linguagem escrita em 

crianças com deficiência intelectual (ROSSATO, CONSTANTINO; MELO 2013; 

VYGOTSKY, 1997). 
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As práticas curriculares precisam organizar o conhecimento escolar e estabelecer 

pontes entre as condições culturais da criança com deficiência intelectual e os processos 

de ensino dos conhecimentos socialmente valorizados na escola. 

As ações pedagógicas e a utilização de ferramentas e signos para a constituição 

interpsicológica e intrapsicológica das funções psíquicas como atenção, memorização, 

abstração e linguagem precisam permear a constituição dos planejamentos e as práticas 

curriculares direcionadas a todos os alunos. No caso das pessoas com deficiência 

intelectual, faz-se necessário refletir sobre como trabalhar didaticamente e inserir os 

signos linguísticos e seus usos sociais nas práticas curriculares, no intuito de superar os 

dilemas da alfabetização na etapa destinada para essa aprendizagem- o ensino 

fundamental.Se o aluno com DI não tem acesso ao universo simbólico, através das 

aprendizagens da leitura e escrita, o fato de não ter oportunidades para aprender pode 

acarretar na restrição de sua participação nos espaços públicos letrados e muitas 

atividades cotidianas como andar no transporte coletivo ou comprar alimentos no 

mercado, exigem o entendimento acerca do papel social da linguagem (MARTINI-

WILLEMIN, 2013; PLETSCH, 2010; VYGOTSKY, 1998). 

 Alguns dos alunos do quarto ano observados durante a pesquisa estão avançando 

no processo de alfabetização e na produção textual. No exemplo abaixo, apresentamos a 

expressão dos conhecimentos de Paulo acerca da língua escrita.  

Na figura 10, a escrita espontânea do alunoPaulofoi motivada pela utilização de 

imagens:  
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Figura 10: Escrita espontânea 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

As habilidades linguísticas estão relacionadas à interface das dimensões 

semânticas, fonéticas e sintáticas no ato de ler e escrever. No registro da atividade de 

produção escrita do aluno, identificamos a fase pré-silábica referente às hipóteses da 

escrita naperspectiva da psicogênese. 

Quanto às fases propostas por Emília Ferreiro, o aluno Paulo encontra-se no 

nível pré-silábico, quanto a essa fase: 

 

No estágio pré-silábico, a criança ainda é alheia ao fato de que a 

escrita representa os sons da fala. No entanto, ela já compreende a 

natureza simbólica da escrita e dedica um grande esforço intelectual 

na definição das suas características distintivas. São desse estágio dois 

dos princípios mais famosos de Ferreiro: o princípio da quantidade 

mínimae o princípio devariações qualitativas. De acordo com o 

primeiro, uma grafia deve conter um número mínimo de letras que é, 

em geral, três. Mas não é suficiente que uma representação gráfica 

tenha três letras para se qualificar como uma palavra. Uma grafia deve 

também obedecer ao princípio de variações qualitativas, ou seja, deve 

ser constituída por letras diferentes (CARDOSO-MARTINS; 

CORREA, 2008, P.279). 

 

Na análise sobre os processos de alfabetização de pessoas com deficiência 

intelectual a articulação das dimensões fonológicas e semânticas é peça central no 

desenvolvimento das competências cognitivas da leitura e escrita. 
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O desenvolvimento dessas habilidades no nível cognitivo está articulado à 

linguagem nos seus contextos de usos sociais que interferem na estruturação de funções 

psíquicas superiores. Nessa influência mútua, a cognição e linguagem nos processos de 

aprendizagem formal interferem no desenvolvimento das capacidades psicológicas 

referentes ao campo da linguagem oral e escrita (VYGOTSKY, 1998; 2010). 

Com base nessas argumentações teóricas e acerca da cognição e linguagem na 

pesquisa realizada, a seguir, apresentamos as análises acerca das concepções das 

pedagogas docentes nos relatórios individuais de avaliação dos alunos com diagnóstico 

de deficiência intelectual. 

O aluno Pedro no contexto da pesquisa foi observado nos anos de 2014 e 2015 

nas turmas de 3° e 4° ano do Ensino Fundamental. Pedro tem 12 anos de idade, 

diagnóstico de Síndrome de Down (SD) e apresentou uma frequência satisfatória na sala 

de aula, alimenta-se de maneira autônoma no refeitório, interage nas brincadeiras no 

pátio, e das aulas de informática e tem um gosto peculiar por um exemplar pequeno da 

bandeira do Brasil. 

A partir dos registros de observação da professora inferimos a possibilidade de 

ampliar a participação de Pedro nas atividades pedagógicas referentes aos processos de 

apropriação simbólica. Com relação ao nível de compreensão da escrita expresso nos 

relatórios individuais de avaliação, a professora Amanda expressa: 

 

Na escrita é pré-silábico, sem consciência fonológica, atribuindo a 

representação simbólica para o grafismo de letras, números e desenhos 

nomeando e reconhecendo seus registros. Manifesta prazer nas 

situações de escrita fina que realiza após as vivências concretas e com 

intervenção pedagógica. Na realização das atividades motoras finas 

tem movimentos de pinça e preensão, conduzindo com alternância das 

mãos os materiais concretos que estiver utilizando nas vivências, 

como coleção de madeira, giz cera, bola e peças de encaixe. Sendo 

observada uma dinâmica de movimentos corporais para adaptações na 

sua atuação, pois apresenta um tempo limitado de concentração e um 

diálogo constante com o corpo (RELATÓRIO AVALIATIVO DO 

ALUNO PEDRO). 

 

Na concepção da professora, no que se refere ao nível de compreensão acerca da 

linguagem escrita, o aluno não compreendia ainda a função simbólica da linguagem 

escrita e a representação da linguagem oral a partir do ato de escrever. Essa 

representação soma-se à associação grafema-fonema no código alfabético da língua 

portuguesa. Portanto, apontamos para a necessidade de intervenção pedagógica na 
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construção da consciência fonológicaassociada aos significados. A pesquisa abaixo 

evidencia esse aspecto: 

 

A orientação e capacitação de professores da educação infantil na 

utilização de estratégias para o desenvolvimento da consciência 

fonológica em crianças com SD, anteriormente ao processo de 

alfabetização, pode ser parte do movimento imprescindível, nas 

escolas regulares, para favorecer verdadeiramente a inclusão 

pedagógica. As crianças e os professores precisam de suporte para a 

melhoria das condições do ensino e aprendizado. Um número 

crescente de estudos sugere que o treino explícito da consciência 

fonológica pode produzir efeitos positivos tanto na consciência 

fonológica quanto na habilidade de leitura em crianças com e sem 

dificuldades de linguagem, incluindo crianças com SD (AZEVEDO; 

PINTO; GUERRA, 2012, p.1). 

 

Nas situações pedagógicas observadas, o aluno foi direcionado para realização 

de atividades com intervenção individualizada, em outros momentos foi convocado para 

participar de agrupamentos na realização de determinadas atividades escolares. Segundo 

a professora, os aspectos psicossociais nos processos de escolarização desse aluno são 

evidentes por meio de “[...] variações comportamentais relevantes como prazer, 

interesse, sonolência, indisposição e outras, nas diferentes situações propostas, sejam 

elas de escrita, leitura, jogos e brincadeiras” (RELATÓRIO AVALIATIVO DO ALUNO 

PEDRO). 

A professora afirmou que a prática direcionada à alfabetização de Pedro tinha 

como base a concepção da consciência fonológica. Essa concepçãonorteou o trabalho 

pedagógico da professora, quando ele estava matriculado na turma do 3°ano como 

explicitamos no seguinte excerto do Diário de Campo: 

 

A professora comenta com a pesquisadora que Pedro não veio hoje e 

quer tentar alfabetizá-lo a partir da associação letra, sons e 

movimentos. Ela deu exemplo do som da vogal “A” associado ao 

ninar (movimento com os braços como se tivesse balançado uma 

criança. A professora comenta que fez o som A e Pedro repetiu e 

associou a música: “Ah, ah, ah...”. A professora relembra foi a 

primeira professora de Pedro na escola e que trabalhou sua 

socialização ele queria ficar andando pela escola, não parava na sala e 

que tem muita vontade de alfabetizá-lo (DIÁRIO DE CAMPO N° 25, 

SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

A seguir, o relatório individual avaliativo do Paulo evidencia a participação e 

aprendizagens consolidadas na perspectiva da professora. O nível do aluno é 
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apresentado no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, apropriação de 

conteúdos referentes à matemática e a outras áreas de conhecimento do currículo escolar 

como Ciências, História e Geografia: 

 

Sua escrita encontra-se na hipótese pré-silábica, reconhecendo que as 

letras desempenham o papel da escrita, mas a vinculação com a 

pronúncia ainda não é percebida. Consegue escrever seu primeiro 

nome próprio (...) não sabe articular som e escrita. Faz a leitura 

objetiva sintetizando oralmente os fatos. Em língua portuguesa narra 

fatos simples com o auxílio da professora para a organização mental 

dos mesmos. Descreve personagens, objetos e paisagens. Em 

matemática identifica os números 1, 2, 4,6 e realiza pequenas 

contagens. Conta oralmente até o 10, realiza contagens com o apoio 

de material concreto e ajuda da professora. Em ciências, História e 

Geografia: identifica algumas características da zona rural e da zona 

urbana, identifica alguns meios de comunicação e meios de transporte 

(...) diferencia os seres vivos dos seres não vivos (RELATÓRIO 

AVALIATIVO DO ALUNO PAULO).  

 

Na concepção avaliativa da professora, Paulo estava no nível pré-silábico, porém 

ainda não evidenciava relação do grafema com o fonema (aspecto posteriormente 

identificado nas observações e intervenções da pesquisadora na turma do 4° ano “B”). A 

professora percebeu as hipóteses de leitura e a capacidade narrativa do aluno. Conforme 

o relatório, o aluno tem participado ativamente das práticas curriculares das diversas 

áreas de conhecimento, mas é preciso questionar os processos das aprendizagens 

relacionadas ao currículo escolar. 

O aluno Jonas no contexto da pesquisa foi observado nos anos de 2014 e 2015 

durante as turmas do 2° e 3° ano do Ensino Fundamental. Jonas tem 8 anos de idade, 

diagnóstico de síndrome de Down e a professora evidenciou os aspectos da 

escolarização de Jonas: 

 

No decorrer do ano o aluno obteve uma evolução significativa no que 

diz respeito à socialização. Conseguiu estabelecer uma rotina dentro e 

fora de sala de aula, percebendo e participando do momento da roda 

inicial em sala, da fila no momento do intervalo, hora do lanche e 

momento cívico. Dentro de sala de aula, já conseguia sentar-se à 

mesa, mesmo que por pequenos instantes. Despertou certo interesse 

em brincar com letras coloridas do alfabeto móvel, fazer rabiscos 

coloridos em folhas, folhear livros de historinhas e revistas, mesmo 

sem atribuir significado. No momento da roda, observava as músicas 

cantadas pelos colegas e tentava reproduzi-la através de balbucios- 

sons (RELATÓRIO AVALIATIVO DO ALUNO JONAS). 
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A escolarização de pessoas com deficiência intelectual tanto na educação 

infantil, quanto no ensino fundamental, precisa integrar diferentes dimensões da 

inteligência para o desenvolvimento cognitivo desses sujeitos. Os conhecimentos 

musicais aliados às práticas curriculares e aos processos de escolarização podem trazer 

diversas contribuições no desenvolvimento da oralidade e constituição de saberes 

relacionados ao ler e escrever na escola. 

 Além de possibilitar inserção cultural dos alunos, as linguagens artísticas 

favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos discentes em geral. A 

relevância da música nos processos de escolarização na educação básica pode ser 

compreendida na perspectiva de integração das dimensões das inteligências 

mencionadas a seguir: 

 

[...] comunicação, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésica, 

interpessoal e intrapessoal; que avalie criteriosamente os progressos 

específicos (por exemplo, leitura, escrita, verbalização, coordenação 

motora fina) e que tenha um registro deles a fim de que objetivos 

apropriados sejam progressivamente traçados (SANTOS,2012, p.943). 

 

O aluno Ricardo está matriculado no terceiro ano do ensino Fundamental e 

realiza atendimentos na brinquedoteca e no atendimento psicológico na instituição. Com 

relação aos processos de alfabetização, o aluno está avançando na aquisição da língua 

escrita e alcançou o nível alfabético.  

A seguir, explicitamosonível de escrita, e o desempenho escolar em outras áreas 

de conhecimento, conforme o relatório avaliativo: 

 

Língua portuguesa: Escrita - Hipótese alfabética. Produz pequenos 

textos sem preocupação ortográfica. Lê de forma compreensiva, 

atribuindo significados aos textos lidos. Interpreta textos e expressa o 

que ouviu, leu e aprendeu. Matemática: Compreende o sistema de 

numeração decimal, realiza cálculos de adição e subtração e faz 

tentativas para compreender os enunciados dos problemas, buscando 

solução para resolvê-los. Nas demais disciplinas, participa com 

interesse e curiosidade, contribuindo com sua opinião e 

questionamentos. Mantém um bom relacionamento com as 

professoras e os colegas. Participa da construção das regras e 

combinados estabelecidos pelo grupo. (RELATÓRIO AVALIATIVO 

DO ALUNO RICARDO). 

 

O relato de sucesso no processo de alfabetização de Ricardo evidencia a 

necessidade de desconstruir concepções estigmatizantes da deficiência intelectual. As 
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especificidades dos alunos com deficiência intelectual não podem ser concebidas como 

barreiras para a participação, nas aprendizagens dos conteúdos curriculares do Ensino 

Fundamental e na inserção no mundo letrado. Ressaltamos a desconstrução desse 

argumento,a seguir: 

 

A diferença na evolução desses sujeitos parece estar associada ao 

nível conceitual do ponto de partida, ou seja, ao nível de evolução 

conceitual em que o sujeito se encontra no início do estudo, e a 

valorização atribuída à leitura e à escrita, aspecto que representa a 

forma como o sujeito vivencia a linguagem escrita em seu cotidiano. 

Esses aspectos do letramento são de grande relevância para o processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita pelas crianças consideradas 

normais e parece que exercem influência semelhante para as pessoas 

com deficiência intelectual (FIGUEIREDO, 2012, p. 43). 

 

A participação do aluno com deficiência intelectual foi visualizada, tanto na 

discussão sobre a temática, como nas apresentações acerca do projetoDesafios 

Planetários. Na figura 11, Ricardo, aluno com deficiência intelectual,estava próximo aos 

materiais para a representação do tema rochas, e fez aapresentação acerca das 

formações rochosas no âmbito das eras da Terra.  

 

Figura 11: Exposição do tema rochas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Na apresentação, foi notório o desenvolvimento da linguagem oral do aluno. 

Identificamos essa experiência de observação como ilustrativa da concepção expressa 

nos relatórios de avaliação, na qual o aluno está motivado aos estudos dos diversos 

conteúdos curriculares trabalhos no projeto interdisciplinar do terceiro ano: “Quantos 

anos tem a Terra?” integrado ao projeto da escola. 
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A organização do currículo do Ensino Fundamental I, nos seus 5 (cinco) anos de 

duração, precisa ter como eixo a aquisição, desenvolvimento e consolidação dos 

processos de alfabetização e letramento.  

Nos caminhos pedagógicos direcionados aosalunos com deficiência intelectual, 

as práticas curriculares podem estar relacionadas àcontextualização dos processos de 

alfabetização e não submeter os alunos com deficiência a práticas pedagógicas 

esvaziadas do saber socialmente valorizado e dos contextos e subjetividades discentes. 

Walter tem 10 anos está matriculado no quarto ano do Ensino Fundamental, tem 

a mobilidade comprometida, por isso faz uso da cadeira de roda e apresenta dificuldade 

no domínio e postura do tônus muscular. Realiza atendimento clínico fisioterapêutico. 

As práticas direcionadas a esse aluno têm como eixo a exploração sensorial: 

 

Nas propostas pedagógicas apresentadas no cotidiano escolar o aluno 

explora o espaço sócio educacional fazendo uso das suas habilidades 

sensoriais, utilizando a preensão para conduzir os materiais concretos 

que estimulam o seu centro de interesses, como peças de encaixe, 

tintas, álbum sensorial. Nas atividades que envolvem ludicidade, 

como brincar no parque, ouvir músicas, manipulação tátil de pessoas e 

objetos participa demonstrando prazer e satisfação, reconhecidos 

através de sons e movimentos corporais. Na linguagem do corpo, 

explora com sua marcha os espaços, deslocando-se sozinho em sala de 

aula, pátio e quadra fazendo com autonomia o movimento de sentar e 

levantar para explorar os diferentes ambientes (RELATÓRIO 

AVALIATIVO DO ALUNO WALTER). 

 

No excerto acima e nos registros de observação na turma do terceiro ano e 

quarto ano não foi realizada nenhuma atividade pedagógica direcionada para Walter. 

Nos momentos de intervalo, observamos a família no cuidado com esse aluno na 

perspectiva da dependência do aluno com deficiência intelectual o que pode acarretar 

em dificuldades no desenvolvimento da autonomia nas atividades de vida diária e na 

independência desse aluno na escola. 

O aluno Ítalo está matriculado no quinto ano do Ensino Fundamental, porém não 

reconhece convencionalmente as letras do alfabeto, e tem conhecimentos elementares 

dos números. O registro avaliativo do aluno comtemplou as concepções da docente em 

relação aos conhecimentos da leitura, escrita e matemática do aluno: 

 

Sua escrita encontra-se na hipótese pré-silábica, pois, ainda não 

estabelece vínculo entre a fala e a escrita. A escrita é com variação de 

caracteres dentro da palavra e entre as palavras (variação qualitativa 

intrafigural e interfigural). O aluno considera que coisas diferentes 
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devem ser escritas de forma diferente. Não identifica as letras. Sabe 

escrever apenas o primeiro nome.  Sua cópia do quadro é feita de 

forma lenta. Escreve com letra bastão e está se adaptando a letra 

cursiva. A leitura é global, com o dedo deslizando por todo o registro 

escrito. Quando a professora solicita a leitura do que foi escrito, o 

aluno reage com timidez. Em matemática consegue falar a sequência 

numérica até 10, mas não identifica nenhum dos números. Com ajuda 

do material concreto o aluno consegue contar até 15, mas não segue a 

sequência. O aluno conhece os nomes das cores, porém, o nome que 

fala não corresponde a cor adequada (RELATÓRIO AVALIATIVO 

DO ALUNO ÍTALO). 

 

Conforme o relato acima, Ítalo utilizava as letras, contudo não asidentificavano 

contexto da escrita de uma palavra ou na reprodução das cópias do quadro. O relato de 

Jean trouxe aspectos em comum com o desenvolvimento de Ítalo, embora Jean 

apresentasse diferenças significativas no envolvimento com os conhecimentos 

curriculares do Ensino Fundamental: 

 

Na linguagem escrita, o aluno encontra-se na hipótese pré-silábica, 

pois, ainda não estabelece vínculo entre a fala e a escrita. A escrita é 

com variação de caracteres dentro da palavra e entre as palavras 

(variação qualitativa intrafigural e interfigural). O aluno considera que 

coisas diferentes devem ser escritas de forma diferente. Identifica as 

letras a, i, o, u e x. Sabe escrever o primeiro e o segundo nome.  Sua 

cópia do quadro é feita de forma lenta e tem costume de pular letras 

ou trocar a ordem das letras. Escreve com letra bastão e está se 

adaptando com a letra cursiva. A leitura do escrito é global, com o 

dedo deslizando por todo o registro escrito. Na matemática consegue 

falar a sequência numérica até 10. Na contagem de 10 a 20 o aluno se 

esquece de falar alguns números. Quando solicitado para escrever os 

números, escreve poucos e não conhece. Nas disciplinas de História, 

Geografia e Ciências, na maioria das vezes, demonstra interesse nas 

discussões, comparando os conteúdos trabalhados nestas disciplinas 

com situações de seu cotidiano (RELATÓRIO AVALIATIVO DO 

ALUNO ÍTALO). 

 

A professora identificou os níveis de leitura e seus conhecimentos de 

matemática, percebemos que ao final da primeira etapa do Ensino Fundamental, o aluno 

não está alfabetizado e que alguns alunos do quinto ano ainda estão com sérias 

dificuldades de leitura e escrita.  

Com relação aos processos de alfabetização do aluno com deficiência 

intelectual, esses podem aprender na sala de aula regular junto com as demais crianças: 

 

Assim como qualquer outra criança, as com deficiência intelectual 

podem se alfabetizar junto com os seus pares de idade. Claro que vão 
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existir diferenças individuais quanto à apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), em todas as crianças. Considerando as 

peculiaridades, as crianças com deficiência intelectual devem ser 

contempladas na prática pedagógica planejada para a turma da qual 

faz parte (CAVALCANTE, 2012, p.18) 

 

No tópico a seguir, apresentaremos atividades de leitura e escrita realizadas 

durante o período da investigação para caracterizarmos os processos de alfabetização de 

todos os alunos, inclusive dos alunos com DI. 

 

 

 

4.2.2 Atividades de leitura e escrita 

 

Nesse tópico apresentaremos as atividades de leitura e escrita identificadas no 

contexto dos processos de alfabetização e práticas curriculares suas implicações para a 

aprendizagem de todos e dos alunos com deficiência intelectual. 

No exemplo abaixo- Figura 12, percebemos a atividade de escrita do aluno com 

deficiência intelectual. A atividade de produção textual é direcionada a todos os alunos, 

com destaque para a participação do aluno com deficiência intelectual:  

 

Figura 12: Atividade de produção textual 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Embora a proposta de produção textual seja semelhante, a intervenção da 

professora diz respeito ao registro dos significados atribuídos a escrita espontânea dos 
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dois alunos com deficiência intelectual. No excerto do diário de Campo a seguir e na 

imagem, identificamos as proposições de atividades para os alunos com deficiência 

intelectual: 

 

A professora propõe uma produção textual acerca das vivências dos 3 

grupos temáticas (Desafios Planetários, Saneamento Básico e Sistema 

Solar) tanto nos preparativos e produções de materiais como na 

apresentação. A professora escreve no quadro a proposta de orientação 

“Através da produção de texto, mostre suas vivências na Mostra de 

Produções destacando o que foi mais importante para você. 

Lembrando de fazer uso de sinais de pontuação necessários”. A 

professora senta individualmente com Paulo e copia uma orientação 

da produção no caderno dele e faz o registro a partir do diálogo com o 

aluno acerca de sua escrita espontânea. Paulo descreve como foi a aula 

de campo (realizada pela turma para a discussão acerca dos desafios 

ambientais próximos a escola) e menciona o nome dos colegas que 

foram para a aula e diz : “subi o morro, vi o lixo e tirei a foto 

(DIÁRIO DE CAMPO N°60, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° 

ANO). 

 

A figura 13apresenta o registro da atividade mencionada no excerto do diário. 

Na análise da escrita, o aluno utilizou as letras do seu nome aleatoriamente para 

expressar sua participação no projeto. A análise nos possibilitou identificar dificuldades 

de lateralidade na escrita de Paulo. 

 

Figura 13: Atividade escrita 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 

Na imagem acima, Paulo faz o registro espontâneo da participação na aula de 

campo referente ao projeto da escola acerca dos desafios ambientais. Após o registro, a 

professora Marta questiona o que ele escreveu, e anota os significados associadas ao 

registro espontâneo do estudante. 
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O registro da imagem apresenta uma escrita caracterizada pela utilização de 

letras espelhadas. A escrita denominada “espelhada” está relacionada às noções de 

lateralidade e orientação espacial nas convenções sociais acerca da escrita. Na 

organização da escrita é preciso compreender os conceitos de direita e esquerda para a 

utilização das letras e para a disposição do texto. (VASCONCELOS, FIGUEIREDO, 

2006). 

Nos processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita é essencial a 

presença de práticas curriculares para atender a todos os alunos, inclusive os alunos com 

deficiência intelectual. A constituição de processos de alfabetização, no âmbito dos 

currículos, não pode ser planejada para os alunos com DI descontextualizada das 

práticas direcionadas à turma, pois nesse caso, a diferença curricular seria uma ressalva 

para a pseudoinclusão do aluno. A escola precisa possibilitar estratégias de participação 

e colaboração dos alunos nas atividades de leitura e escrita (CROCHÍK et al., 2011; 

OLIVEIRA, 2012). 

As atividades específicas realizadas com os alunos precisam considerar as 

finalidades do ensino fundamental, desconstruindo a visão reducionista acerca das 

capacidades psicológicas dos alunos com DI. Esse aspecto é ressaltado na pesquisa de 

Pletsch (2010, p.204) acerca das práticas curriculares: 

 

No que se refere às práticas curriculares dirigidas aos alunos com 

deficiência mental, as professoras mostraram dificuldades em propor 

atividades que pudessem contribuir para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores dos mesmos (...). Apesar da clareza 

sobre a importância da aquisição dos processos de leitura e escrita 

para os alunos com e sem deficiência mental, na maioria das vezes 

não eram usadas estratégias ou realizadas mudanças (adaptações) nas 

propostas pedagógicas. Essas mudanças, quando realizadas, se 

referiam a pequenos ajustes feitos pelos professores em suas ações 

práticas e não em alternativas pedagógicas que atendessem as 

especificidades dos alunos.  

 

Com base na caracterização das práticas curriculares da escola, e 

especificamente, nas propostas para os alunos com deficiência intelectual, Pletsch 

(2010) alerta para o exercício reflexivo acerca das ações pedagógicas no Ensino 

Fundamental. Essas ações pedagógicas têm como princípio a participação e 

aprendizagem nos processos de ensino e aprendizagem de conteúdos como leitura e 

escrita a partir da compreensão de seus usos sociais. 
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No relato a seguir, a professora utilizou uma estratégia em comum para subsidiar 

a produção textual de toda a turma. A intervenção direcionada ao aluno com deficiência 

intelectual consiste no diálogo acerca de sua escrita espontânea: 

 

A professora organiza os alunos em três grupos de 5 alunos e um 

grupo de 4 e entrega caixas de sequência lógica (pedaços de madeira 

com ilustrações: do ciclo de reprodução da galinha, sapo e cachorro, 

rotina de um menino antes de ir a escola, preparação de um bolo de 

aniversário, menino doente atendido por um médico, menino 

brincando com cachorro, menino tirando leite da vaca) e diz para os 

alunos construírem uma história a partir da compreensão e 

interpretação das imagens. A professora entrega os cadernos de 

produção textual aberto nas páginas destinadas à escrita do texto. A 

professora senta ao lado de Paulo e ele faz uma escrita espontânea 

(enche a folha do caderno com as letras O. V. S.A) a professora 

pergunta o que ele escreveu e a partir do que ele diz escreve o registro: 

“O menino ficou doente, ficou na cama, tomou remédio, falou com o 

médico, depois tomou banho e foi para a escola”. Depois a professora 

pediu para ele fazer um desenho representando. (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 43, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

Com base no excerto do diário de campo, Paulo estava no nível pré-silábico de 

compreensão da escrita. Nesse momento, a criança não construiu a ideia da escrita e sua 

expressão representativa dos sons da fala. Entretanto, o alfabetizando constrói 

concepções acerca da dimensão simbólica do ato de escrever e cria argumentos para 

justificar suas hipóteses acerca da escrita. 

 A escrita de Paulo é caracterizada pelos dois princípios do nível pré-silábico: o 

princípio da quantidade mínima e o princípio de variações qualitativas. No primeiro 

princípio, as grafias do aluno tem a hipótese do número mínimo de letras para a 

formação das frases da sua produção textual. Quanto ao segundo princípio, as grafias 

das palavras precisam ser constituídas de letras diferentes em conformidade com o 

princípio de variações qualitativas (CARDOSO-MARTINS; CORREA, 2008). 

No ensino Fundamental, os processos de ensino têm como finalidade a aquisição 

e consolidação dos processos de alfabetização. No segundo excerto uma estratégia 

semelhante foi utilizada para a contextualização da proposta de atividade de produção 

textual: 

 

Paulo escreve letras aleatórias ao copiar a agenda. A professora 

recorta de livros didáticos, diversas imagens diferentes para propor 

aos alunos a escolha da imagem para ilustrar a atividade de produção 

textual. Pedro escolhe uma imagem e escreve várias letras. A escrita 
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de Paulo é pré-silábica, a professora questiona o que o aluno escreveu 

e ele ao apontar para as letras diz: “O menino estava andando quando 

de repente caiu e chorou”. (DIÁRIO DE CAMPO N° 53, SALA DA 

PEDAGOGA MARTA, 4° ANO). 

 

Nas práticas pedagógicas observadas a professora Marta não questionava os 

registros escritos de Paulo no contexto dos processos de ensino e aprendizagem da sua 

turma. A professora apenas anota a explicação do aluno com DI acerca da escrita 

espontânea, porém não problematiza esse registro com o intuito de mediar novas 

aprendizagens e ao desenvolvimento qualitativo acerca da leitura e escrita. 

A finalidade das atividades é a participação do aluno com deficiência intelectual 

e não a constituição de atividades segregadas limitando a compreensão do aluno sobre a 

aprendizagem da leitura e escrita. Os momentos pedagógicos podem colaborar, ainda, 

na interação entre os colegas. Pesquisas (CARDOSO-MARTINS; CORREA, 2008; 

TEIXEIRA; KUBO, 2008) indicam que o envolvimento com as tarefas escolares e o 

desenvolvimento acadêmico dos alunos com deficiência intelectual podem interferir nas 

concepções dos pares sem deficiência acera das capacidades de aprendizagem e 

socialização dos alunos com DI. 

No excerto abaixo, mencionamos as atividades direcionadas apenas aos alunos 

com deficiência. 

 

Enquanto a turma do terceiro e quarto estão nas salas e nas atividades 

curriculares propostas para todos, Jonas e Juliana estão com blocos de 

montar (Jonas pega o bloco que tem rodinhas e brinca semelhante à 

brincadeira de carrinho e Juliana manipula a espuma de barbear). 

(DIÁRIO DE CAMPO N°52, SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° 

ANO). 

 

Na primeira parte do excerto do diário de campo, está explícita a realização de 

atividades diferenciadas para os alunos com deficiência intelectual sem levar em 

consideração as especificidades dos alunos no planejamento de estratégias de ensino e 

nos conhecimentos curriculares trabalhados com toda a turma. As atividades 

diferenciadas podem distanciar os alunos com deficiência, e todos aqueles que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, de avanços significativos nas práticas 

de alfabetização e letramento. A presença do aluno com deficiência intelectual 

evidenciou as dificuldades no/do planejamento de práticas curriculares de ensino de 

leitura e escrita para todos os alunos.  
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Os professores têm como responsabilidade profissional no Ensino Fundamental 

garantir o acesso ao mundo da leitura e escrita, na qual os alunos não fiquem restritos às 

habilidades de codificação e decodificação. A restrição dessas habilidades evidencia 

posteriormente dificuldades na fluência e competência interpretativa nas experiências de 

ler e escrever no âmbito escolar e social. Faz-se necessário, a escola reconstruir os 

currículos do Ensino Fundamental na perspectiva da inclusão, a partir do eixo da 

participação e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual e não restringir os 

processos de escolarização aos objetivos da socialização: 

 

Quando se fala em criar estratégias na escola é porque aparentemente 

a inclusão parece um "problema" do professor que tem o aluno com 

deficiência em sala, e não responsabilidade de todos. A inclusão foi 

vista desempenhando somente o papel social; a escola não está 

conseguindo desenvolver-se além dessa função, para transformar-se 

em transmissora da cultura e em promotora da autonomia e da 

criticidade em seus alunos (FERRAZ; ARAÚJO; CARREIRO, 2010). 

 

No excerto do diário a seguir, apresentamos uma descrição de algumas 

atividades direcionadas à aluna com autismo e déficit intelectual: 

 

A estagiária que está acompanhando a turma na qual Eliana está 

matriculada traz a menina para repetir algumas atividades que já 

tinham sido feitas anteriormente. A primeira atividade era para 

associar as figuras geométricas (quadrado, retângulo e círculo) aos 

contornos da figura. (as figuras eram recortadas e plastificadas). A 

menina associa todas as figuras geométricas sem apresentar uma 

sequência de cores, sempre que terminava de associar a figura ela 

batia palmas e indicava que a professora batesse palmas também como 

elogio ao acerto da aluna. A outra atividade era de associar as imagens 

ao cartaz e ao colocar a imagem ela repetia o nome, por exemplo, na 

imagem do bolo, e por fim círculos nas cores verde, amarelo, 

vermelho e azul para associar ao local correto. A menina realiza as 

atividades cada atividade em média de 3 minutos e começa a querer 

guardar os outros materiais e começa a falar “sala”, segundo a 

professora depois das atividades elas vão para a sala e a menina quer 

escutar música no rádio (DIÁRIO DE CAMPO N° 52, SALA DA 

PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

As práticas de alfabetização do aluno com déficit intelectual associado ao 

autismo exigem princípios pedagógicos de sistematização, regras referentes à rotina 

escolar como, por exemplo, horários definidos para as atividades de alfabetização. É 

válido ressaltar a necessidade de um acompanhamento pedagógico específico, 

dependendo do aluno, a partirdas singularidades do aluno com autismo.  
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As práticas pedagógicas, direcionadas ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita no currículo escolar, colaboram para a construção de capacidades 

simbólicas do aluno ressaltando os usos sociais da língua: escrever, falar, brincar com 

os pares. Esse caminho da representação da linguagem também precisa ser trilhado com 

os alunos com autismo (MELÃO, 2008). 

As necessidades e habilidades do aluno precisam ser consideradas na elaboração 

de propostas de alfabetização durante o Ensino fundamental (BRANDE; ZANFELICE, 

2012). Portanto, uma reflexão constante sobre a prática pedagógica pode contribuir para 

a constituição de currículos e propostas de ensino específicas. Tal reflexão traz 

implicações para organização dos conhecimentos curriculares referentes aos anos de 

escolarização e ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem dos alunos com DI e 

suas relações com o currículo. 

Nesse sentido, é evidente o papel da cooperação dos profissionais da educação: 

coordenação, professora da sala de aula e professora auxiliar, no planejamento e práticas 

de alfabetização na sala de aula. Nessas práticas é fundamental a articulação de temas 

do repertório de interesse dos alunos e as temáticas desenvolvidas pela escola e 

apresentadas no currículo ou nas práticas das professoras com base nos projetos 

interdisciplinares. Se essa articulação for inexistente, os temas desenvolvidos com o 

aluno serão desarticulados com as práticas curriculares das turmas (BRANDE; 

ZANFELICE, 2012). 

No que diz respeito às práticas de alfabetização e letramento na escola, 

identificamos as vivências das crianças com a linguagem escrita nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, na figura 14 apresentamos um exemplo de práticas de leitura e 

reescrita: 
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Figura 14: Prática de leitura realizada no 2° ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A figura 14 é um exemplo de uma das práticas de leitura realizada no 2° ano do 

Ensino Fundamental. É válido ressaltar o projeto como dimensão curricular que 

motivou as práticas de leitura e escrita. No primeiro momento, os alunos realizaram a 

leitura do livro “O jogo de não jogar”, e posteriormente desenvolveram as habilidades 

de escrita a partir da estratégia de reescrita do livro. A reescrita se constituiu em 

atividade pedagógica que possibilitou o desenvolvimento da linguagem escrita: 

 

Não raro, na escola, a reescrita se limita a uma atividade mecânica 

com ênfase nos problemas gramaticais e/ou ortográficos. Porém, a 

partir de uma concepção dialógica de linguagem, ou seja, 

considerando seu caráter sócio- -histórico, sua natureza interacional e 

seu uso social, a reescrita torna-se atividade por meio da qual o 

professor consegue interagir com os textos dos alunos apontando 

possibilidades de ajustá-los aos objetivos pretendidos pelo aluno-autor 

e à forma de dizer (relativamente estável) do gênero em questão 

(GUSSO; DALLA-BONA, 2014). 

 

Segundo a professora, a reescrita permitiu o trabalho com conteúdos específicos 

da língua portuguesa como gramática e ortografia. A ação de reescrever possibilitou a 

interação professor- alunos e despertou, no aluno-autor, a postura crítica sobre a escrita 

de determinado conteúdo e a retomada do seu texto com o propósito de resolver os 

problemas identificados no momento da revisão juntamente com o professor (GUSSO; 

DALLA-BONA, 2014). Ainda, contribuiu para a dimensão interpretativa do texto, na 
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qual o aluno-autor utilizou outras informações na construção textual para a construção 

de sentidos.  

Nas práticas de escrita, identificamos uma atividade intencional de escrita 

relacionada ao tema do 3° ano, na qual os alunos escreveram cartas para o planeta Terra. 

Antes da produção do texto escrito, os alunos tiveram acesso ao texto: Carta ao 

Inquilino- Habitante do planeta Terra. Após a leitura e discussão coletiva, a professora 

Amanda incentivou os alunos a escreverem uma resposta ao Planeta Terra com relação 

às ações humanas nocivas ao meio ambiente. A produção textual foi um exemplo de 

prática curricular com o objetivo pedagógico de desenvolver habilidades relacionadas 

àalfabetização de todos os alunos. 

 Quanto às intenções pedagógicas dessas práticas, na perspectiva de Rossato, 

Constantino e Mello (2013, p. 738), a diversidade de atividades de leitura e escrita pode 

favorecer a aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita: 

 

Oportunizar as crianças a apropriação e a perpetuação da cultura 

e das aptidões criadas ao longo das gerações. Essas apropriações 

permitem à criança significar o mundo dos objetos, do social e 

da cultura e desenvolver melhor a atividade cognoscitiva e a 

capacidade de assimilar conhecimentos. A escola é fundamental 

para esse processo de desenvolvimento e precisa considerar o 

aluno como sujeito, não se limitando a ensinar o mínimo, 

pressupondo que os estudantes sejam incapazes de aprender. Ela 

deve desenvolver em todos os alunos a capacidade de analisar e 

generalizar os diversos fenômenos da realidade. 

 

O aluno Rafael participou ativamente da produção escrita no gênero carta 

exemplificando esses processos de significação no contato com os objetos da cultura. A 

escrita de Paulo evidenciou a hipótese alfabética conforme os relatórios de avaliação 

individual. Os processos de ensino da escrita com a utilização do gênero carta 

contribuiu para consolidação do processo de alfabetização dos alunos com deficiência 

intelectual.  

A carta, como registro escrito de Rafael, foiexposto no mural da sala juntamente 

com as cartas e envelopes dos demais colegas, conforme exposto na figura 15. Esse 

exemplo reiterou a contribuição da dimensão social nas propostas de escrita no ensino 

Fundamental. Faz-se necessário criar estratégias que aproximem o discente com 

deficiência intelectual das demandas sociais da leitura e escrita. No caso da carta, 

percebemos o desenvolvimento da abstração nesse aluno, pois ele apresentou a avanços 
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no pensamento hipotético-dedutivo e expressar esse pensamento através da linguagem e 

da escrita da carta cujo destinatário é o planeta Terra-figura 15: 

 

Figura 15: Mural 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

O trabalho com a leitura e produção de textos na perspectiva da alfabetização e 

letramento envolve práticas sociais que necessitam ser evidenciadas no currículo escolar 

direcionados aos alunos com deficiência. Esse processo envolve a identificação e as 

aprendizagens dos sentidos de comunicação discursiva autor e leitor. 

A aprendizagem da leitura e escrita traz à tona a necessidade de construir um 

currículo com diversos conhecimentos sobre as expressões da língua escrita nos 

diferentes gêneros discursivos. Nos processos de ensino da língua portuguesa do 4° ano 

a professora Marta utilizou a leitura das histórias e posteriormente propôs atividades 

deconstrução de História em Quadrinhos: 

 

A sala está organizada em círculo. A professora retoma a atividade de 

produção de História em Quadrinhos e entrega aos alunos as folhas de 

ofício com as produções iniciadas na aula passada. A proposta de 

produção do Quadrinho também é direcionada a um dos alunos com 

deficiência intelectual- Pedro. Ele faz os desenhos como ilustrações e 

desenha um retângulo no qual faz o registro de uma escrita 

espontânea. A partir daintervenção da professora Paulo, evidencia que 

os diálogos de sua história seguem a orientação proposta de criação 

com base nos temas desenvolvidos no projeto (DIÁRIO DE CAMPO 

N°60, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° ANO) 
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A leitura e produção de uma História em Quadrinhos podem ser incorporadas ao 

currículo como elemento didático-pedagógico que desperta a dimensão social da escrita, 

pode despertar o prazer do leitor, no ensino Fundamental, bem como a aquisição, 

desenvolvimento e consolidação dos conteúdos da língua portuguesa. Outro ponto de 

destaque é a compreensão semântica da linguagem e a complementaridade da 

interpretação da História através das imagens. 

As HQs na prática da professora pode ser uma ferramenta facilitadora para todos 

os alunos na aquisição e consolidação da alfabetização. A diversidade de gêneros de 

leitura e escrita, no âmbito dos planejamentos e práticas curriculares, pode contribuir 

para a formação de leitores e para as aprendizagens mais complexas relacionadas às 

diferentes linguagens. 

O trabalho pedagógico e curricular com as HQs pode estar associado ao 

desenvolvimento das funções psicológicas de abstração e raciocínio infantil. Alves 

(2001, p.7), apresenta as contribuições da leitura de HQ, pois as crianças: 

 

[...] podem mais facilmente lê-las, no sentido de retirar delas 

significados, o que seria menos provável com outros tipos de leitura. 

Além disso, pode-se esperar que uma criança para quem a leitura 

tenha se tornado uma atividade espontânea e divertida, esteja mais 

motivada a explorar outros tipos de textos (com poucas ilustrações), 

do que uma criança para quem esta atividade tenha sido imposta e se 

tornado enfadonha. 

 

No decorrer das observações, identificamos as Histórias em Quadrinhos como 

um gênero atrativo para os alunos com DI- Paulo e Pedro e para os demais alunos do 4° 

ano “B”. Essa evidência empírica associadaàs pesquisas acerca dos diferentes gêneros 

literários nas práticas pedagógicas e nosprocessos de ensino e aprendizagem da leitura e 

escrita fornecerem elementos para a reflexão da alfabetização de todos os alunos. 

Os dados apresentados acerca dos processos de alfabetizaçãorevelaram as 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem da leitura e escrita, contudo é possível 

potencializar a participação dos alunos com deficiência intelectual nas atividades 

pedagógicas direcionadas a aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita e da 

oralidade contribuindo para a inserção desses alunos nas diversas dimensões do 

currículo em ação. 
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A seguir, apresentamos a discussão acerca da flexibilização no planejamento e 

prática curricular como um dos caminhos para possibilitar a participação e 

aprendizagem de todos os alunos. 

 

 

5 Proposta colaborativa de flexibilização curricular para os alunos com deficiência 

intelectual 

 

 

O tópico apresenta as discussões acerca da proposta de flexibilização curricular 

para os alunos com deficiência intelectual realizada a partir do diálogo colaborativo nas 

sessões de estudo e planejamento curricular e nas práticas curriculares materializadas ao 

longo das observações na sala de aula. 

 

 

5.1Propostas para currículo escolar e inclusão 

 

 

Os processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos básicos do ensino 

fundamental, especificamente os saberes referentes à leitura e escrita precisam estar 

articuladas à organização, ao planejamento e às práticas curriculares. Como informado 

anteriormente,os debates aconteceram nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, 

nos espaços e horários do planejamento semanal da escola, com a colaboração e 

participação das professoras e coordenação da escola. As temáticas das Sessões de 

Estudo e Planejamento Curricular foram organizadas nos diálogos com as professoras e 

coordenadoras durante os intervalos das observações e no decorrer dos momentos de 

planejamento e reflexão sobre as práticas pedagógicas: 

 

As sessões são momentos de compartilhamento de saberes e 

experiências, a maioria das professoras se mostrou bastante 

participativas e receptivas a discussão (DIÁRIO DE CAMPO DO 

AUXILIAR DE PESQUISA ANDRÉ N°01, SESSÃO N°01).  

 

Nesse sentido, as professoras da escola nas Sessões de Estudo e Planejamento 

Curricular debateram acerca das concepções de currículo na perspectiva da participação 

e aprendizagem dos alunos com deficiência com ênfase para a deficiência intelectual. 

 

Começamos o encontro com a leitura da história “Quando a escola é 

de vidro” e começamos uma reflexão acerca das práticas curriculares. 

As professoras tiveram acesso à leitura do texto “Currículo e educação 
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especial: dimensões técnicas e políticas em discussão” 

(MAGALHÃES, 2012). As professoras ressaltam a necessidade 

urgente de repensar as diretrizes do PPP da escola e evidenciam a 

sistematização e os registros acerca das práticas curriculares 

direcionadas aos alunos com deficiência. As professoras comentam 

acerca da importância social das aprendizagens relativas à leitura e 

escrita, contudo pontuam os dilemas de alfabetização dos alunos com 

deficiência intelectual. Entretanto, a partir de uma postura crítica 

reconhecem que não é a condição de deficiência intelectual que 

impede o acesso desses alunos a essas aprendizagens. Exemplificam 

que existem 3 grupos: os alunos com deficiência, os sem deficiência e 

àqueles que não aprendem e que muitas vezes, os três grupos de 

alunos estão enquadrados nos vidros de práticas curriculares que não 

desenvolvem as aprendizagens, notadamente as aprendizagens da 

leitura e escrita (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA N°70, 

SESSÃO N° 1). 

 

A reflexão sobre quais conteúdos e como ensinar a todos os alunos, 

independentemente da presença de um aluno com deficiência intelectual, é um dos 

aspectos evidentes nos discursos das docentes nas Sessões de Estudo e planejamento 

Curricular. 

No excerto acima, o projeto pedagógico foi mencionado como um documento 

constituído no âmbito da comunidade escolar para nortear as ações educativas da escola 

e os processos de inclusão dos alunos com deficiência. Esse elemento advindo das 

necessidades pedagógicas da escola não se refere ao PPP como documento burocrático 

repleto de princípios e normas de ações pragmáticas com uma dimensão prescritiva para 

definir a prática docente.  

Moreira e Baumel (2001) apontam para a invisibilidade das pessoas com 

deficiência nas seguintes dimensões da escolarização: participação e aprendizagem. 

Nesse contexto, os sujeitos com deficiência são submetidos a práticas curriculares 

divorciadas de sentidos e significados sociais, o que acarretam em exclusão e 

segregação.  

Um dos caminhos para dar visibilidade aos alunos com deficiência é, no âmbito 

do planejamento, ressaltar os diálogos entre alunos, professoras e coordenação para o 

desenvolvimento de postura participativa e criativa no planejamento de novas práticas 

pedagógicas na perspectiva da inclusão. Em nossa intervenção colaborativa emergiu o 

que é considerado desafio nas práticas pedagógicas: retirar da posição de invisibilidade 

na sala de aula os estudantes que não aprendem segundo ritmos impostos pela 

instituição escolar. 
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Pensar na invisibilidade dos alunos com deficiência no contexto escolar trouxe 

ao cerne do debate a situação de desvantagem que alunos com DIvivenciam nas escolas 

causados, em parte, por perspectivas estigmatizadoras que tendem a diminuir as 

expectativas dos docentes com relação as suas possibilidades de aprendizagem de 

conteúdos conceituais.  

Outro aspecto discutido nos encontros foi a influência no âmbito macro das 

políticas educacionais na organização curricular. Essas influências políticas rebatem nas 

proposições curriculares, na definição das concepções de sociedade, cidadania, 

educação e cultura e nas suas relações com os conteúdos curriculares e nas disciplinas 

escolares nas quais tais conteúdos se expressam. 

No excerto a seguir, a coordenadora compartilhou na Sessão de Estudo e 

Planejamento Curricular, uma concepção de currículo para além do ensino de uma lista 

de conteúdos para cada ano de escolarização. Esse olhar para a dinamicidade do 

currículo como artefato histórico e cultural interferiu nas estratégias metodológicas e 

nos processos de ensino: 

 

E quando passou a feira, aí vem a angústia do conteúdo para dar. 

Porque se a gente não tiver um olhar para o currículo a gente se 

desespera. Porque há conteúdos para serem trabalhados ainda, porém 

a gente precisa de que? A gente precisa pensar... a gente trabalhou 

tantas riquezas agora, a gente trabalhou tantos elementos, houve uma 

diversidade de construção de saberes tão grande, então, será que 

aquilo que eu tinha que dar lá na frente naquele currículo, pronto lindo 

e maravilhoso, será que já não foi trabalhado? Será que a gente não 

pode pegar e pontuar umas questões? Será que eu preciso entrar 

profundamente naquilo ou só retomar de algum dado, como hoje a 

professora Amanda não deu tempo de visitar o grupo de saneamento 

básico na Mostra Cultural, que o pessoal do grupo de Joana organizou, 

os alunos foram hoje, então será que não vai dar para aproveitar 

alguma coisa que Amanda deu lá na frente que estaria no 

planejamento anual dela?  (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO 

N° 01). 

 

No excerto acima, as práticas pedagógicas não estavam enquadradas às listas de 

conteúdos de cada ano de escolarização. Uma temática trabalhada com os alunos do 

quarto e quinto ano foi socializada a partir da exposição dos próprios alunos após a 

Mostra Cultural. A professora Amanda e os alunos do terceiro ano debateram acerca do 

tema saneamento básico e sua relevância para o meio ambiente. No discurso acima a 

finalidade do currículo era a “diversidade de construção de saberes” a partir da relação 

dialógica entre as professoras, turmas e alunos da escola. 
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A organização e construção de propostas curriculares apesar de terem uma base 

comum precisam estar conectadas à realidade da escola. Isso ocorre na medida em que 

cada escola (re) inventa sua proposta curricular/pedagógica: 

 

Uma proposta pedagógica precisa ser construída com a participação 

efetiva de todos os sujeitos – crianças e adultos, alunos, professores e 

profissionais não-docentes, famílias e população em geral –, levando 

em conta suas necessidades, especificidades, realidade. Isto aponta, 

ainda, para a impossibilidade de uma proposta única, posto que a 

realidade é múltipla, contraditória (KRAMER,1997,p.21). 

 

É na interface com as realidades docentes e discentes e os fenômenos múltiplos e 

contraditórios que as relações de poder imprimem ao currículo e ao conhecimento 

escolar as interferências das diretrizes curriculares na legislação nacional: 

 

No momento em que dialogávamos acerca do Plano nacional de 

Educação e outras diretrizes políticas do currículo na educação 

especial, a coordenadora expressa que tais documentos são 

norteadores e não podem ser visualizados enquanto um impedimento. 

Ela afirma não podemos desconsiderar tais propostas sob o pretexto 

do conhecimento baseado na realidade do aluno, ela defende  que 

cabe a escola articular as propostas das diretrizes com as diversas 

realidades dos alunos (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA 

N°70, SESSÃO N° 01).  

 

A coordenadora propõe um estudo acerca de algumas proposições da 

Base Nacional Comum articuladas as discussões acerca dos processos 

de alfabetização da escola notadamente refletir sobre como tais 

objetivos acerca da área de linguagem podem contribuir para o 

planejamento pedagógico de 2016 (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA N°85, SESSÃO N° 01). 

 

Essas afirmações, no discurso da coordenadora, evidenciaram as decisões 

políticas na seleção e organização do conhecimento escolar no qual se visualiza a 

valorização de determinados conteúdos curriculares. As proposições curriculares da 

escola, campo empírico da pesquisa, tiveram como fundamento segundo o PPP, as 

diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a organização pedagógica das 

áreas do currículo escolar: linguística; ciências da natureza; raciocínio lógico-

matemático; formação humana; diversidade de expressões artísticas. Contudo, no 

âmbito dos processos de ensino surge como necessidade pedagógica a contextualização 

desses conteúdos às diversas realidades discentes. 
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A professora Amanda e a professora Aline evidenciam em diálogos com a 

pesquisadora sua impressão acerca das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular: 

 

Assim, ao ouvir suas falas ontem, eu fiquei pensando que o seu 

trabalho não é apenas mais um trabalho, você realmente conseguiu 

entrar na nossa escola, ele é um trabalho que consegue realmente 

mostrar nossa realidade, sei que não teremos respostas para as nossas 

questões, mas com certeza iremos construir muitos caminhos para os 

nossos alunos (FALA DA PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N° 

02). 

 

É que essas quintas feiras estão me ajudando muito, deixando as 

coisas mais claras, às vezes você fala algo que eu não tinha pensado 

ainda (...). As pessoas lá fora querem uma resposta da nossa escola, 

mas nossa escola é um laboratório e receita pronta não existe (FALA 

DA PEDAGOGA ALINE, SESSÃO N° 06). 

 

Nossa, tenho escutado demais, essa cobrança que a gente tenha a 

fórmula secreta da inclusão, acho que a coordenadora lembra, ela 

esteve numa escola municipal que eu trabalhava ano passado e o 

pessoal queria um papel escrito, a receita pronta, o passo a passo como 

eles iam fazer...e não é assim... você precisa viver, é seu olhar nessa 

vivência (FALA DA PEDAGOGA ALINE, SESSÃO N° 01). 

 

Os discursos das professoras Amanda e Aline foram à contramão do senso 

comum pedagógico acerca da aplicação de conhecimentos teóricos, métodos e técnicas 

nos cursos de formação continuada. As professoras ressaltam que não existe fórmula 

mágica, ou receita sobre a inclusão como solução para os dilemas da prática pedagógica 

direcionadas aos alunos com deficiência.  

Nos encontros colaborativos, as professoras reconheceram que poderiam avançar 

nos processos de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual, mas esse 

conhecimento não era proveniente de aprofundamentos nos aspectos clínico-médicos 

como etiologia e prognósticos das deficiências. Tal conhecimento advindo do estudo 

mais sistematizado e adensado sobre currículo e alfabetização e não do estudo sobre 

supostas especificidades dos estudantes com DI. 

Os encontros que desenvolvemos podem ser indício da construção de formação 

continuada para os profissionais da educação a partir de uma perspectiva:  

 

(...) baseada nos princípios educacionais que valorizam a 

aprendizagem ativa, consideram os conhecimentos prévios e buscam a 

autonomia intelectual e social, tanto para os alunos como para os 

professores (SAMPAIO, 2009, p.46). 
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Nos discursos das professoras em formação, que trabalharam através dos 

vínculos de estágios e que estão cursando pedagogia, a realização da pesquisa se 

constitui como momento essencial para a trajetória formativa e para a relação teoria-

prática:  

 

Ontem, quando você trouxe na Sessão de Estudo e Planejamento 

curricular a concepção do currículo, enquanto artefato histórico-

cultural dos teóricos Moreira e Baumel (2001), eu relembrei as 

leituras e as discussões na disciplina de currículo que estou cursando 

esse semestre. Gostei muito da sessão de Estudo (DIÁRIO DE 

CAMPO Nº61, HORÁRIO DO CAFÉ DAS PROFESSORAS). 

 

Assim, eu estou pagando práticas pedagógicas, e daí ela passou algo 

que é justamente parecido com o quadro 10 que você fez. As 

estratégias seriam envolvendo as meninas mesmo, para aprender as 

letras e tudo mais. E ai a gente iria... trazer receitas para ir construindo 

junto com eles. Leitura e escrita seria isso mesmo que eu falei...Se a 

gente estivesse só lá na universidade, estaria faltando...sabe? Os 

alunos de pedagogia precisam viver mais a prática. (FALA DA 

PEDAGOGA ANE, SESSÃO N° 06). 

 

Eu acho que uma das coisas que, me motiva a trabalhar com 

estagiário, com as meninas da Instituição de Ensino Superior Pública, 

e com as meninas da Instituição de Ensino Superior Particular, é 

exatamente isso ai, porque nos bancos das universidades, a gente ver 

muito essa questão da teoria, e quando chegam para a prática, que 

caem de paraquedas lindas e maravilhosas na escola onde a gente ver 

um misto de angústia e felicidade,e eu acho que o mais bacana, que eu 

vibro mais, daí queria ter uma câmera que pudesse mostra para elas, o 

que faço das minhas analises, desse processo de evolução, a maioria 

das nossas professoras começou nos bancos da academia, e tiveram 

essa experiência, essa vivência do dia de aula (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N° 01) 

 

A relação teoria-prática e a dimensão colaborativa articuladasà pesquisa se 

constituem um diferencial para as professoras e contribui para o desenvolvimento 

profissional da docência. A sistemática de trabalho da escola, ao dedicar esse 

momentopara estudo e planejamento desenvolve a reflexão acerca da prática nas 

professoras, que concluíram o curso de pedagogia, e nas professoras em formação.  

Nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, a coordenação da 

escolarelacionavaos aspectos teóricos do currículo com as experiências da escola e suas 

propostas e práticas curriculares. Havia ainda, a ressalvado trabalho coletivo nos 

processos de escolarização dos alunos com deficiência: 
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A coordenadora sempre estava tentando buscar a relação da teoria 

apresentada com a escola, defendeu a cooperação das docentes para o 

bem estar do mesmo.  Um exemplo disso para mim é quando em uma 

das falas dela, ela coloca que os alunos são da escola e não dos 

professores, e por isso os docentes tem que estar preparados para o 

trabalho com os alunos ao longo dos anos. Ainda falando sobre a 

coordenação, me pareceu pela discussão que existe uma real parceria 

entre as professoras e a coordenadora, estando juntas para não só 

resolver grandes problemas, mas também pequenos percalços que 

venham a aparecer no dia a dia da sala de aula. A professora Amanda 

trouxe um exemplo da sala em que um dos alunos não estava 

querendo participar e ela juntamente com a coordenadora conversou 

com o aluno com deficiência e ele retornou a atividade (DIÁRIO DE 

CAMPO DO AUXILIAR DE PESQUISA ANDRÉ, SESSÃO N°03). 

 

Nesse sentido, os processos de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência são influenciados pelas ações coletivas da escola. Dessa premissa, 

compreendemos que o professor sozinho não poderá ser o único responsável pela 

inclusão escolar do aluno com deficiência intelectual. Nesse sentido, o trabalho docente 

coletivo é um diferencial para o planejamento de ações de participação e aprendizagem 

ao longo da escolarização no Ensino Fundamental como indica o trecho a seguir: 

 

(...) por quevocê fazer diferente dá trabalho, é muito mais fácil você 

pegar algo já pronto, mas você como eu digo a Joana que é a 

estagiária mais nova, eu digo, “Joana , eu vi um livro (...). Eu acho 

que ela já está com uns 6 livros, depois eu digo novamente “eu vi o 

livro tal”, porque cada vez que eu vou lendo, e quando ela me manda 

o planejamento e eu preciso estudar esse planejamento, como é que eu 

vou contribuir? e eu preciso me policiar porque ela precisa refletir 

sobre aquilo para adaptar ao contexto da sala de aula (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N° 01). 

 

No trecho acima, a coordenadora ressaltou a articulação da equipe docente com 

a equipe pedagógica no que diz respeito à construção do planejamento. Um ponto a ser 

destacado foi o direcionamento para o planejamento pautado no estudo da pedagoga 

docente. A coordenadora enfatizou ainda, o diferencial da pedagoga docente para 

analisar se as temáticas curriculares no âmbito do planejamento estão interligadas ao 

contexto da sala de aula.  

Os professores no exercício coletivo do trabalho pedagógico precisam de 

subsídios teórico-práticos para promoção da participação dos alunos com deficiência. 

Esses subsídios são articulados às vivências dos professores com os processos de 

inclusão e possibilita a compreensão das necessidades formativas dos docentes no que 
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se refere à escolarização dos alunos com deficiência. Tais necessidades se referem 

desde a apropriação teórico-metodológica do professor até a desconstrução de 

estereótipos e preconceitos com relação à aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Nas palavras de Barbosa e Souza (2010, p.354) faz-se necessário: “conscientização dos 

professores sobre seu papel na inclusão são fatores importantes e determinantes para o 

processo de desenvolvimento educacional pleno desses alunos”. 

No momento de estudo e reflexão sobre o currículo, as professoras refletiram 

sobre a história de Ruth Rocha “Quando a escola é de vidro” e compararam os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência com o 

personagem Firuli: 

 

Por que infelizmente a gente ainda tem alguns que ainda estão nos 

vidros, mas não por falta de incentivo e ação, a gente tem exemplo 

desde o primeiro ano até o quinto. Tem uns que permanecem nesses 

vidros, e às vezes não é um papel somente da escola, é como falou aí, 

ele permanecia no vidro até em casa. E é interessante porque às vezes 

a gente quer rotular, para que seja um nível só, um parâmetro só, e 

acaba por colocando-os dentro do vidro. E essa historia nos lembra, 

também, dos “Firulis”, que temos alguns nas salas de aula, que acaba 

instigando uns aos outros, que de certa forma é bom, que os meninos 

eles tem certa noção do que eles conseguem, então se eles conseguem 

instigar um aluno a gente já pega isso para o lado bom, a gente têm 

sempre uns que não conseguiam com a própria professora e outro que 

chegaram lá e foi, e isso acaba ajudando. Bem interessante (FALA 

DA PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N° 01). 

 

No excerto acima, apontamos para a responsabilidade das práticas curriculares 

para além do contexto escolar. A professora Marta afirmou que os vidros dos 

estereótipos e rotulações se refeririam também ao âmbito familiar e às expectativas 

acerca do desenvolvimento dos alunos com deficiência. Quando a escola e/ou a família 

trabalhavam com os níveis de padronização do desempenho escolar e das aprendizagens 

conceituais dos alunos consequentemente atribuíam expectativas de não aprendizagem 

aos alunos sob a alegação que a deficiência seria o impeditivo para tal. 

A visão clínica da deficiência intelectual estava presente na ânsia social pelo 

laudo, enquanto comprovação da deficiência. É válido mencionar a necessidade desse 

documento para a organização de apoio pedagógico, professor auxiliar, benefício 

financeiro e outros serviços disponibilizados pelo setor público. Contudo, os discursos 

dos laudos e as linguagens das ciências médicas não trazem respostas educativas para os 
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profissionais da educação, mas evidenciam a visão clínica que não explicita as leis do 

desenvolvimento de uma pessoa com ou sem deficiência. 

Nos discursos, fez-se necessário a sistematização de concepções e estratégias 

referentes à participação, aprendizagem e inclusão dos alunos nas propostas e práticas 

curriculares. Os participantes do encontro evidenciaram a relevância de apresentar as 

ações pedagógicas e curriculares para os alunos que destoam dos padrões de 

normalidade denominados como Firuli, em alusão à história de Ruth Rocha que foi lida 

no início da primeira sessão.  

A seguir, um excerto da fala da coordenadora, durante a sessão, que evidenciou 

as decisões curriculares como desafios para o cotidiano da prática docente: 

 

A gente tem dificuldade de sistematização mesmo desse currículo que 

a gente quer (...). A gente tem que considerar os Firulis que nós temos. 

A partir dessa consideração a gente sai da nossa zona de conforto, 

quando a gente sai da zona de conforto, a gente pensa um currículo 

completamente diferente do que tem prontinho, na internet, nos 

parâmetros. É tanta coisa que a gente acaba não sabendo como se 

organizar... E, é nesse processo que a escola se encontra hoje. De 

necessidade de estabelecer é... Vamos dizer assim: Uma melhor 

organização curricular. Porque baseado na diversidade que a gente 

tem, a gente sabe fazer, mas a gente não está conseguindo o que é de 

fato importante. (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N° 01) 

 

A sistematização do currículo na perspectiva da inclusão está relacionada a 

diversos fatores, dentre eles, os pedagógicos e políticos. Essa sistematização não se 

refere apenas à organização dos conteúdos e disciplinas escolares, mas a reflexão acerca 

da seleção dos conhecimentos imersa nas relações de poder, a escolha das metodologias 

e recursos didáticos. O currículo interfere ainda, na dimensão subjetiva, pois indica que 

concepção de ser humano norteia o trabalho educativo e, portanto demarca a 

constituição da identidade discente (MAGALHÃES, 2012). 

A reflexão sobre a organização curricular da escola contemporânea remete aos 

aspectos históricos da escolarização no Brasil, notadamente quais conhecimentos eram 

acessíveis aos alunos com deficiência nos currículos das escolas especial. A organização 

curricular da escola perpassa a seleção de tempos e espaços para a realização das 

atividades pedagógica na dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem. A 

organização do currículo escolar retoma a ideia de estabelecer locais e horários para 

cada atividade pedagógica considerando as diferenças nos ritmos de aprendizagem dos 

alunos com deficiência e a necessidade de redefinir tempos e espaços pedagógicos nos 
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âmbitos dos currículos para o desenvolvimento integral de todos os alunos (THIESEN, 

2011).  

A relevância da organização do currículo para os processos de escolarização de 

pessoas com deficiência pode ser visualizadas nas palavras de Oliveira e Leite (2007, 

p.514): 

 

A atenção aos alunos com necessidades educacionais especiais e a 

inserção daqueles com deficiência em classes comuns do ensino 

regular, requer uma organização diferenciada, tanto do ponto de vista 

pedagógico quanto administrativo. Alguns procedimentos 

diferenciados precisam ser garantidos para receber e manter, com 

qualidade educacional, todos os alunos na escola.  

 

Essa organização diz respeito ainda, às políticas públicas de educação especial e 

suas implicações e direcionamentos para o currículo. No nível das políticas públicas, o 

currículo escolar não tem apresentado sucesso nas diretrizes referentes à permanência e 

aprendizagem das pessoas com deficiência na educação básica. Nesse sentido, Garcia 

(2013, p.116)nosprovoca a seguinte reflexão: 

 

Consideramos também basilar que questionemos qual a educação 

especial que o país necessita. É possível propor uma educação 

especial democrática que fuja das armadilhas de uma perspectiva 

inclusiva que abre mão da aprendizagem dos alunos, que os generaliza 

e massifica na forma de propor os serviços e que assume a 

superficialidade como marca da formação docente? 

 

Essa reflexão acerca da educação inclusiva soma-se às atuais diretrizes acerca do 

currículo a partir da definição da Base Comum Nacional Curricular. No excerto abaixo, 

a coordenadora reafirmou a necessidade de utilizar os documentos como bússolas para 

indicar caminhos de aprendizagem e não como regras impostas e prontas para a 

aplicação no contexto escolar: 

 

Essa base nacional comum, como assim? Norte, sul, sudeste, centro-

oeste. Ai a gente vai dizer assim “Eu não fiz não, porque não tem nada 

da minha realidade” Qual a sua realidade? Então, é esse olhar, esses 

ajustes, que temos que estar refletindo e dialogando (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°01). 

 

O Plano Nacional de Educação apresenta as proposições curriculares 

relacionadas à base nacional comum para o currículo como premissa para a qualidade 
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nos processos de escolarização brasileiros nos diferentes grupos da sociedade. Na visão 

de Macedo (2014) essa proposta diz respeito às múltiplas demandas educacionais, por 

exemplo: a seleção dos conteúdos socialmente valorizados, definição dos direitos de 

aprendizagem referentes aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; 

elaboração de expectativas de aprendizagem; estabelecimento de padrões de avaliação. 

Essas demandas trazem implicações para as concepções de educação, currículo e aos 

planejamentos e práticas curriculares e ao cotidiano da sala de aula. 

Anteriormente ao Plano, a LDB já evidenciava princípios e objetivos 

curriculares gerais para o Ensino Fundamental e Médio, tanto quanto à carga horária 

necessária, quanto à organização do currículo em uma lista conteúdos, de uma base 

nacional comum, e de uma parte diversificada referente às diferenças sociais e culturais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica apresentam como 

uma das finalidades da educação especial possibilitar condições para o trabalho docente 

direcionado aos alunos com deficiência. Tais possibilidades podem ser organizadas nos 

planejamentos e práticas curriculares, e nas oportunidades pedagógicas baseadas em 

uma “pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva” na seleção de recursos 

pedagógicos, e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos alunos com 

deficiência (BRASIL, 2013, p.42). 

No discurso da coordenação, as políticas públicas e diretrizes nacionais acerca 

do currículo não são impeditivas para relacionar os conteúdos curriculares da 

denominada “base comum nacional” com as especificidades dos alunos. No discurso da 

coordenadora identificamos a seguinte concepção: não podemos utilizar o argumento de 

considerar a realidade do aluno como justificativa para não ensinar os conteúdos 

curriculares indispensáveis para todos os alunos.  

O planejamento e organização do currículo no contexto da escolarização de 

alunos com deficiência trouxe à tona a reflexão acerca da função do professor como 

apoio pedagógico para todos os alunos e não como cuidador ou professor exclusivo para 

os alunos com deficiência: 

 

Eu vejo muita gente vendo aquele professor auxiliar vindo para aquele 

aluno, e é necessário ver o professor auxiliar como o profissional da 

turma para aquele grupo. Na escola pública a leitura é essa, mas a 

leitura chega também na nossa escola. Os pais acham que porque tem 

aquele profissional, aquele profissional é para aquele aluno (FALA 

DA PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N°6). 
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A organização do currículo perpassa as práticas pedagógicas no cotidiano da sala 

de aula. Nessa prática, é preciso definir as responsabilidades do professor que atua 

como auxiliar na sala, enquanto apoio pedagógico para todos os alunos contribuindo 

para o processo de inclusão do aluno com deficiência. Como mencionado pela 

professora, o papel do professor auxiliar não se refere à função de professor principal da 

criança ou exclusivo para tal aluno devido às especificidades da deficiência. A 

reponsabilidade desse profissional nos planejamentos e práticas curriculares é atuar nos 

processos de ensino como agente de inclusão. A literatura apresenta o repensar desse 

profissional para transcender a seguinte realidade: o professor auxiliar excluído 

juntamente com o aluno com deficiência em outras atividades desarticuladas do 

currículo em geral ou sem finalidade pedagógica (MOUSINHO, 2010). 

No planejamento e materialização das práticas curriculares, os professores 

podem errar ou acertar nos processos de ensino, na seleção de metodologias e nos 

recursos didáticos utilizados, no excerto abaixo, a professora apresentou as lacunas 

referentes aos processos de escolarização dos alunos com deficiência: 

 

Você sempre toma uma atitude certa? Não! A gente erra com certeza, 

quem não errou? Mas assim, é a partir desses erros que “não deu 

certo, então vou tentar de outra forma” Eu acho que é importante esses 

momentos, porque a gente está numa fase experimental, precisamos 

sistematizar, mas algumas experiências não foram exitosas, então 

essas experiências a gente já exclui  e vamos tentar outras que possam 

ser melhores, não só dentro da sala, mas no contexto da escola, porque 

como a coordenadora disse, o aluno não é meu, não é de ninguém, é 

da escola. Desde que eu entrei na escola, todos os funcionários aqui, 

eu acho que é um ponto importante, que eles têm esse respeito com 

todos e assim é algo que foi construído e precisa ser mantido, e se 

sistematizar é melhor ainda (FALA DA PEDAGOGA 

MARIA,SESSÃO N°1). 

 

O planejamento é o currículo idealizado, é o plano A, o que você acha 

que vai dar certo. Mas o currículo em ação é o plano B, o plano 

C...está além daquilo que foi idealizado. O currículo em ação vai nos 

fazer pensar o próximo planejamento. Não, se essa estratégia não deu 

certo, então eu tenho que repensar como eu vou planejar isso, se essa 

estratégia de...leitura, mas com o aluno com deficiência não deu certo 

(FALA DA PESQUISADORA, SESSÃO N°01). 

 

As professoras relataram suas experiências direcionadas aos alunos com 

deficiência e reconhecem a necessidade de rever as práticas coletivas. O professor, no 

exercício de reflexão sobre as práticas curriculares, pôde identificar ações pedagógicas e 
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revisá-las por meio do diálogo entre o currículo planejado e a materialização desse 

currículo nas práticas. 

Na visão de Sampaio (2009), essa reflexão pode ser consubstanciada com a 

apropriação teórico-metodológica dos diversos campos de saber e suas contribuições 

para a prática docente na perspectiva da educação inclusiva. Essa apropriação reflexiva 

está relacionada a evitar o pragmatismo dos modelos e conhecimentos técnicos a serem 

aplicados na sala de aula para a transmissão de conhecimentos direcionados aos alunos 

com deficiência. Essa reflexão sobre a prática possibilita ao professor a construção do 

saber-fazer pedagógico para a inclusão o que transcende uma concepção clínica baseada 

nas informações sobre a deficiência. 

Uma das concepções evidentes na Sessão de Estudo e Planejamento Curricular, 

foi o currículo enquanto norteador para a produção de conhecimento científico, e não 

como documento prescritivo dos conteúdos curriculares direcionadas a cada ano de 

escolarização: 

 

Eu acho que desde o ano passado que eu estou falando, precisamos 

produzir conhecimento cientifico, e isso não tem ser feito só ao chegar 

à universidade não, o conhecimento científico é agora, a gente precisa 

está oh... e a gente tem conseguido isso aqui, acho que muito mais, a 

gente começou a pensar mais concretamente, do ano passado pra cá, 

de 2014 pra cá. Mas assim, o que a gente percebe quando a gente 

começa a colocar em prática esse conhecimento cientifico, e as coisas 

evoluem. Do ano passado pra cá a nossa feira... A nossa mostra de 

produção... há uma coisa... os alunos querem mais. É que no dia a dia 

dos estudos eles estão indo buscar. (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N°01). 

 

A proposição de projetos curriculares com vistas à produção de conhecimento 

com base na apropriação dos conteúdos escolares ressaltou diversas implicações para o 

trabalho pedagógico. A produção de conhecimento científico na escola estava associada 

às diferenças entre os conhecimentos escolares e às práticas pedagógicas que levariam 

os alunos à compreensão acerca das produções do conhecimento científico. 

O currículo na perspectiva inclusiva trouxe à tona o debate acerca da reflexão 

sobre a prática pedagógica e os conteúdos curriculares no exercício de olhar e investigar 

as ações e sistematizar a reflexão nas práticas curriculares e processos de ensino e 

aprendizagem: 
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É preciso pensar sobre essas práticas e a gente só consegue pensar 

sobre isso quando a gente vivencia o contexto, e você precisa se 

permitir, a essa vivencia que não é, vamos dizer muito satisfatória 

porque está sempre colocando a gente naquela ação, reflexão e ação 

(FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°02). 

 

A partir das observações e diálogos na escola, com a colaboração das 

participantes, organizamosas situações problemas no âmbito dos processos de 

escolarização e alfabetização de todos os alunos com ênfase para aspectos relacionados 

ao aluno com deficiência intelectual, na escola investigada. O processo de elaboração do 

quadro ocorreu por meio da análise das sessões de estudo e planejamento curricular e 

das reflexões sobre os momentos observados apresentados no quadro 06, a seguir: 

 

Quadro 06: Situações problema e propostas iniciais de intervenção elaboradas 

colaborativamente 

Principais problemas discutidos nas 

sessões de estudo 

Propostas interventivas 

Visibilidade dos alunos com 

deficiência intelectual no 

planejamento 

Ressaltar os diálogos entre alunos, professoras e 

coordenação para o desenvolvimento de postura 

participativa e criativa no planejamento de 

novas práticas pedagógicas na perspectiva da 

inclusão 

Inclusão escolar do aluno com 

deficiência intelectual 

Trabalho docente coletivo para o planejamento 

de ações de participação e aprendizagem ao 

longo da escolarização no Ensino Fundamental 

Participação dos alunos com 

deficiência intelectual nas atividades 

da escola 

Compreender o papel da interação do aluno 

com deficiência intelectual com os pares em 

sala de aula como dimensão essencial nos 

processos de ensino e aprendizagem 

Sistematização de concepções e 

estratégias referentes à participação 

Ações pedagógicas e curriculares para os 

alunos que destoam dos padrões de 

normalidade 

Definição das responsabilidades do 

professor que atua como auxiliar na 

sala 

O papel do professor auxiliar não se refere à 

função de professor principal da criança ou 

exclusivo para tal aluno devido às 

especificidades da deficiência 
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Projetos curriculares com vistas à 

produção de conhecimento 

Será associada às diferenças entre os 

conhecimentos escolares e as práticas 

pedagógicas que levem os alunos a 

compreensão acerca das produções do 

conhecimento científico 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Nos elementos dispostos no quadro 06, os aspectos da advindos da intervenção 

não são específicos da educação especial ou direcionados apenas ao trabalho 

pedagógico do aluno com deficiência intelectual. Embora elementos como visibilidade e 

participação de alunos com DI tenham sido referidosnas análisesconstruídasno aspecto 

colaborativo da nossa pesquisa e nos direcionaram para aspectos que dizem respeito às 

necessidades de quaisquer crianças e não para aspectos focados em dados clínicos. 

O repensar do currículo na escola evidenciou para os participantes da pesquisa 

que ensino e aprendizagem são processos dinâmicos e vivos no cerne das relações 

subjetivas.  

No próximo tópico, apresentaremos os processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos com deficiência intelectual a partir da concepção das singularidades das 

aprendizagens de todos os sujeitos. 

 

 

5.1.1 Propostas para os processos de ensino, aprendizagem e alfabetização dos 

alunos com deficiência intelectual 

 

 

Em nossa pesquisa, os processos de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência intelectual sãoanalisados no contexto das proposições curriculares para o 

Ensino Fundamental.  

As concepções de aprendizagem nos discursos das professoras dizem respeito à 

preocupação das mesmas na criação de estratégias de ensino para além da socialização 

do estudante com DI. Nos argumentos das professoras identificávamos a concepção de 

transcender a socialização e pensar em situações pedagógicas que possibilitem 

aprendizagens conceituais do currículo escolar do Ensino Fundamental como ler e 

escrever. 

No trecho abaixo, a professora Maria, explicitou as diferenças nos ritmos de 

aprendizagem de todas as crianças. Ressaltou padrões sociais sobre o desempenho 
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escolar dos alunos com deficiência. Apresentou, ainda, a estratégia de avaliação de um 

aluno com deficiência intelectual com base na oralidade e como critério a coerência de 

seus argumentos acerca dos conteúdos estudados nas sessões. A avaliação diferenciada 

foi resguardada sob o pressuposto da singularidade dos processos de aprendizagem:  

 

Porque, na verdade, isso é um padrão que a sociedade já coloca. Elas 

como sociedade precisam ver isso neles, e nos professoras sabemos 

que eles aprendem só que não é igual. Angélica não aprende igual a 

mim, então eu não posso cobrar dele isso, se ele está me falando tudo 

que ele aprendeu na aula. Muitas vezes Guga é o primeiro a levantar a 

mão. E diz até muito mais, que coloca outro no chinelo (FALA DA 

PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N°1). 

 

É responsabilidade da escola, nos processos de ensino e aprendizagem, 

possibilitar amplo acesso aos conhecimentos curriculares da leitura e escrita e assim 

articular as proposições curriculares das diversas áreas do conhecimento ao 

desenvolvimento da linguagem escrita. No planejamento e nas práticas curriculares, o 

ponto de partida para os profissionais da educação são os percursos de aprendizagem de 

cada estudante com deficiência. As mediações pedagógicas desses percursos podem 

oportunizar aos discentes compreender os conceitos das diversas áreas do conhecimento 

dispostas no currículo do Ensino Fundamental. Tal concepção pode ampliar o leque de 

ferramentas específicas e recursos didático-pedagógicos com vistas à aprendizagem da 

leitura e escrita no caso dos alunos com deficiência intelectual incluídos na sala de aula 

regular (DIDIER; TELES, 2012). 

Além da dimensão pedagógica da inclusão escolar do aluno com deficiência 

foimencionadoo papel da família que, por um lado, se associou ao aspecto da cobrança e 

pressão social referente às aprendizagens acadêmicas especificamente a leitura e a 

escrita, por outro se constituiu barreira de inserção social no mundo letrado pela 

ausência de práticas sociais de utilização de diferentes linguagens. 

 

Os familiares, principalmente as mães, elas não se satisfazem com 

outros tipos de aprendizagem. Para elas se eles não estão lendo, não 

estão escrevendo, então eles não estão aprendendo, não estão 

evoluindo. (FALA DA PEDAGOGA JOANA N°01). 

 

Na análise sobre as proposições curriculares no ensino fundamental foi essencial 

mencionar asconcepções de avaliação como o acompanhamento dos processos de 

aprendizagem discente trazendo novas perspectivas para a relação família e escola: 
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E às vezes, assim, essa questão de estar envolvido, como Professora 

Maria falou, na hora da apresentação, Paulo estava lá sexta feira 

apresentando o que ele foi responsável, e quando chegou a hora, a 

mãe, ela que começou a falar por ele. Ela mesma não tem a paciência 

de ouvir o que ele vai falar. E os meninos falaram para essa mãe: 

estava na vez dele. E da mesma forma aconteceu com Helena, por que 

ela falou, eles ajudavam, mas não, estava na vez dela. E eles já têm a 

consciência que o outro, e já vão respeitando e obedecendo ao ritmo 

que cada um tem. (FALA DA PEDAGOGA MARTA, SESSÃO 

N°01). 

 

A relação família e escola pode ser um fator que influência nas experiências das 

crianças com deficiência intelectual com a avaliação escolar e com as atividades de 

leitura e escrita. Se no âmbito familiar, as pessoas tem vivências com o ler e o escrever 

pode trazer contribuições para a aquisição e desenvolvimento das capacidades 

linguísticas na escola (KIRK ET AL, 2015). Na pesquisa de Lima e Mendes (2011), os 

familiares apontaram para a alfabetização dos filhos como motivador para matricular o 

filho na escola comum, enquanto expectativas com relação às habilidades da leitura e 

escrita. Essas aprendizagens poderiam trazer contribuições para a inserção social dos 

filhos nas concepções dos familiares (LIMA; MENDES, 2011). Contudo, a escola não 

pode utilizar a família como álibi para o insucesso das práticas de alfabetização.  

Nas sessões emergiram a compreensão daspotencialidades dos alunos com 

deficiência intelectual. Essas compreensõespodem se constituir o eixo central para 

planejar as estratégias e recursos didáticos relacionados ao currículo escolar. Tais 

potencialidades precisavam direcionar a constituição dos símbolos e signos da nossa 

cultura na apropriação dessas estratégias e recursos, portanto constituindo as 

singularidades das aprendizagens: 

 

E graças a Deus, até hoje a gente tem conseguido é... Quer dizer, a 

primeira coisa que, por isso que digo, quando a instituição tem uma 

ideia a gente consegue fazer com que a pessoa faça assim, É muito 

cômodo para o professor entender a parte do pai, “Mulher não force a 

cabeça dele não, porque ele tem um problema” Ok! Já tira de mim a 

responsabilidade de fazer algo a mais, diferente. Então, aqui a gente 

tem conseguido fazer que não é assim, então quando a gente percebe 

que a gente vai entrar, porque no caso de Alan, a gente quase entra em 

embate com a família, a gente dizendo que ele pode e ela não, porque 

o medico disse que não pode. Então o que a gente decidiu, gente, 

vamos deixar de dialogar com essa família, “Olhe não force a mente 

dele não” Beleza mãe, nem se preocupe. Então vamos fazer aqui, e ai 

a gente conseguiu (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°02). 
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Nas sessões, as professoras participantes comentaram acerca das concepções de 

deficiência intelectual no âmbito dos processos de escolarização dos alunos, como 

apresentamos a seguir: 

 

Outro aspecto positivo que apareceu para mim durante a discussão é a 

importância que as professoras atribuem ao buscar estratégias para 

que o trabalho com o aluno com deficiência intelectual não se resuma 

a aquilo que os laudos médicos apontam ou para o que a família acha 

que eles são capazes. Além de sempre apresentarem exemplos de 

atividades pedagógicas associados aos significados sociais nas salas 

de aula, favorecendo as aprendizagens dos alunos (DIÁRIO DE 

CAMPO DO AUXILIAR DE PESQUISA ANDRÉ, SESSÃO N° 03). 

 

Paulo tem uma condição, uma construção maravilhosa, então a gente 

tem que está trazendo ele para essa realidade, o que é significativo 

para ele, né? (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO, N°03) 

 

A professora Marta e a coordenação apontaram que tais concepções, por vezes, 

refletem na organização e fazer pedagógico, e somaram-se as experiências que não 

foram exitosas na tentativa de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual, as 

professoras incorporaram o estereótipo da incapacidade dos alunos com DI aprenderem 

a ler e a escrever. Esse estereótipo se fortaleceu no ideário docente com base em 

experiências nas quais o planejado não surtiu o efeito pedagógico esperado. 

 

Esses casos também têmo de aluno da tarde, e como eu já te disse, ele 

está numa fase que ele esta incluído realmente, tudo que eu passo para 

os outros eu passo para ele, mas como eu disse, a resposta dele é 

muito oral, mas ele aprendeu, ele compreendeu. Agora o processo de 

leitura e escrita, realmente, a gente tem trabalhado. Houve avanços, 

mas poucos avanços. Mas na questão da compreensão dele, ele 

avançou muito. Porque ele tem nos dado respostas ótimas (FALA DA 

PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N°03). 

 

Vamos dizer assim: Algumas janelas são como se a gente já tivesse 

descartado, a gente não vê possibilidades (...) (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°03). 

 

No primeiro excerto, a concepção da professora acerca da socialização do aluno 

com DI remete a noção de “estar incluído realmente”. No diálogo com as participantes 

questionamos a concepção de inclusão no que se refere ao acesso, participação, 

socialização e aprendizagem do aluno com DI. 
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As concepções acerca da deficiência intelectual foram contextualizadas no 

âmbito das experiências pedagógicas das professoras participantes. A relevância dos 

significados escolares do aluno com deficiência no contato com os pares sem 

deficiência foi algo que precisava ser questionado: 

 

As professoras apresentam a necessidade de ensinar as crianças o 

respeito com a diversidade discente, relatam momentos nos quais os 

pares sem deficiência agiram com atitudes de preconceito com relação 

aos alunos com deficiência intelectual. Evidenciaram, ainda, que a 

turma precisa compreender quem é o sujeito com deficiência a fim de 

construírem situações de interação social propícios para a 

aprendizagem de todos os alunos (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA N°65). 

 

Essa dimensão dos processos de ensino e aprendizagem na escola inclusiva 

evoca as aprendizagens atitudinais no âmbito das práticas curriculares. Os conteúdos 

curriculares se entrelaçavam com ações, atitudes e conhecimentos implícitos se 

constituindo enquanto currículo oculto. As atividades, ações e situações pedagógicas 

implícitas nas práticas curriculares direcionadas aos alunos com deficiência interferiram 

na constituição de sentidos e concepções acerca da incapacidade dos alunos com 

deficiência. Tais concepções e posturas dos docentes e discentes nas relações do ensinar 

e aprender ficavam nas entrelinhas das propostas curriculares da escola, e interferiram 

de forma negativa nas expectativas sobre as possibilidades de alunos com deficiência 

aprenderem conteúdos escolares (MAGALHÃES, 2005a, 2011). 

As práticas curriculares se materializavam nas situações reais de uma sala de 

aulanoqual o planejamento curricular foi uma proposta pedagógica que direcionava os 

processos de ensino e aprendizagem e a construção das identidades dos discentes com 

deficiência. Ser aluno com deficiência trouxe implicações para esse currículo oculto 

e,por vezes, evidencioua identidade de aluno com deficiência atribuída a uma profecia 

auto-realizadora de não aprendizagem (BRITTO; LOMANCO, 1983).   

As representações das diversas áreas do conhecimento no currículo trouxeram 

implicações para a seleção dos conhecimentos considerados legítimos para serem 

ensinados nas escolas. A apropriação crítica desses conhecimentos exige um exercício 

cognitivo e prático de problematizar os saberes legitimados socialmente por parte dos 

profissionais da educação. A partir dessa visão, foi preciso refletir acerca das relações 

do currículo oculto com os processos de ensino e aprendizagem de pessoas com 
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deficiência intelectual e acerca dos conteúdos curriculares ensinados e implícitos à 

prática pedagógica denominada inclusiva: 

 

A inclusão de alunos com deficiência na escola regular ocorre 

em um território chamado currículo e diz respeito a aspectos 

explícitos e implícitos do que se deseja ensinar as gerações mais 

jovens. Sem dúvida, o currículo não se encerra na proposta 

pedagógica em si, mas associa-se, outrossim, à forma como os 

professores(as) compreendem e lidam com a deficiência e com 

as diferenças de seus alunos (MAGALHÃES; RUIZ, 2011, 

p.139). 

 

No âmbito das práticas curriculares foi preciso mencionar a produção de 

material como recurso didático para os processos de ensino de aprendizagem. A 

produção não dizia respeito exclusivamente aos alunos com deficiência, contudo as 

professoras e a coordenadora enfatizaram que esse direcionamento de materiais tem 

possibilitado atividades pedagógicas sistemáticas para a aluna com déficit intelectual:  

 

Igual como Ane faz com Eliana, ela chega e me diz: “Ai ela nem 

quer mais saber disso” “Graças a Deus”. Então, hoje Ane já está 

naquela velocidade de produção de material, porque ela já 

percebeu que Eliana está no processo de evolução de material 

também. E Ane tem feito como? Ela tem cada vez mais 

aumentado o nível de dificuldade, e Eliana tem atingido esse 

nível de dificuldade também. (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N°02). 

 

Atualmente a produção de materiais implica, muitas vezes, na revisão de práticas 

convencionais advindas da inexperiência tecnológica dos professores (SERAFIM; 

SOUZA, 2011). Contudo a utilização de uma nova tecnologia educacional não significa 

a construção de uma prática diferenciada: 

 

Muitos educadores acabam apenas reproduzindo os modelos 

tradicionais de ensino quando propõem atividades com objetos digitais 

em sala de aula, desconsiderando a transição do paradigma 

aprendizagem/ sala de aula/escola para aprendizagem/redes 

sociais/sociedade do conhecimento (SERAFIM; SOUZA, 2011, p.27). 

 

Dentre as finalidades pedagógicas do ensino e aprendizagem, a escola 

mencionava a produção de materiais didáticos como ferramentas para alcançar e 

motivar os alunos como a coordenadora afirmou: 
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O professor ter material didático para propiciar participação autônoma 

do aluno com deficiência no seu percurso escolar, a gente precisa 

mudar nisso também... como é que a gente pode trabalhar com 

repertório de coisas que se tem para fazer, parei vamos fazer, vamos 

testar, né? As estagiárias da manhã têm feito muito, e não é sozinha 

não, é com as crianças lá do lado fazendo (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°2).  

 

Essa afirmação ressaltou o diálogo com a concepção dos autores acerca da 

compreensãodas nuances da aprendizagem nos contextos sociais dos discentes 

permeados pelas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC). Nos 

contextos observados, percebemos que no ano de 2014, a aluna Eliana sempre utiliza 

um telefone celular para ouvir música. No cotidiano das práticas são raros os registros 

de observação acerca do uso de computadores ou tablets para o direcionamento de 

atividades específicas para os alunos com deficiência intelectual: 

 

De certa forma, isto se dá pelo fato das instituições não possuírem 

ainda condições infra-estruturais adequadas, e materiais tecnológicos 

direcionados especificamente às deficiências particulares de cada 

pessoa com deficiência aliados a escassez de cursos de capacitação 

tecnológica para o corpo docente (SANTOS; SOUZA, 2011, p.99). 

 

Nos processos de ensino no 5° ano, a aluna Helena tinha um tabletque a 

auxiliava na escrita. A deficiência de Helena atingia os aspectos motores e o recurso 

tecnológico foi um suporte que poderia contribuir para os processos de escolarização. 

 

A professora Marta menciona que Helena utiliza o tablet para fazer o 

registro das atividades e da agenda, contudo no momento de propor a 

intervenção para a aluna, a professora não utiliza o recurso para fazer 

a atividade com a aluna (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA Nº65, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 5° 

ANO). 

 

Santos e Souza (2011) reafirmaram o uso das NTICs nas práticas curriculares 

como elemento contribuinte para a construção de uma escola inclusiva e alertaram para 

a preparação do professor para a utilização das diferentes mídias nos processos de 

ensino dos alunos com deficiência.  

A utilização de recursos didáticos sejam materiais impressos ou digitais 

poderiam trazer ao currículo a concepção vygotskyana de mediação semiótica. Os 
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símbolos e signos presentes na informática poderiam influenciar os processos 

psicológicos e a apreensão de novos conhecimentos. 

A ausência de materiais didáticos e o uso das NTICsforamapontados como 

aspectos que dificultaram os processos de ensino e as práticas curriculares na 

perspectiva inclusiva (SILVEIRA; ENUMO; ROSA, 2012). 

No decorrer da sessão de estudo emergiu a discussão acerca dos processos de 

ensino da matemática no âmbito do currículo planejado para os alunos com deficiência 

intelectual. Na pesquisa de Rossit e Goyos (2009), os autores explicitaram a relação das 

proposições curriculares e a aquisição de conceitos matemáticos nos alunos com 

deficiência intelectual a partir de exemplos práticos e sociais como o manuseio do 

dinheiro, numerais impressos, imagens de moedas e notas, para o ensino de conteúdos 

curriculares como a operação básica de adição. 

O estudo apontou para práticas curriculares e a relevância dos conhecimentos da 

matemática ligados aos contextos dos alunos, pois além dos conceitos lógicos que 

envolvem os números, a compreensão das relações numéricas é indispensável para a 

inserção social dos sujeitos. Compreender e identificar os números são habilidades 

essenciais para diversas atividades sociais como: localizar endereço, utilizar o transporte 

público, usar um telefone, entender as horas de um relógio, compreender o jogo de 

futebol, fazer compras em um supermercado entre outros exemplos (ROSSIT; GOYOS, 

2009). 

Na pesquisa supracitada, o currículo foi definido como uma rede de relações, nas 

quais se articula os planejamentos, o aprofundamento dos conhecimentos específicos de 

cada área, nesse caso os conhecimentos matemáticos, e a apropriação teórica do 

professor referente aos aspectos de ensino de tais conteúdos curriculares na relação 

docente e discente e nos processos de ensino e da aprendizagem (ROSSIT; GOYOS, 

2009).  

Quanto ao ensino de matemática nas práticas pedagógicas direcionadas aos 

alunos com deficiência intelectual na escola que investigamos trazemos o seguinte 

trecho nos quais a coordenadora e as professoras dialogam: 

 

Ane: Ontem, como ela está usando muito aqueles fantoches, eu estou 

tentando trabalhar quantidade com ela, a mãe dela falou que quando 

ela era menor, ficava tentando ensinar a elas os números, o alfabeto, e 

eu também fui testar então. Eu peguei os fantoches e organizei em 

fileiras, daí olhei para e disse “Eliane, vamos contar quantos fantoches 

tem aqui”, e ela não consegue entender que eu estou pedindo para ela 
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contar, mas daí eu aponto e falo 1, e ela vai, ela está sabendo contar 

ate o 7, daí eu coloquei no quadro de um até 5, e fui colocando as 

quantidades, e ela dispersou. 

Lauane:É bom trabalhar com os dedos, com o corpo dela, para ela 

fazer essa referência: temos dois, olhos é mais concreto, apesar dos 

fantoches também ser bem concreto (FALA DAS PEDAGOAS ANE 

E LAUANE, SESSÃO N°02). 

 

No diálogo das professoras percebemos a problematização do processo de 

ensinar a relação numeral e quantidade, nesse momento questionamos a estratégia 

utilizada e não a condição de déficit intelectual. No diálogo, as professoras começavam 

a refletir sobre as estratégias utilizadas e coletivamente apresentavam sugestões 

pedagógicas.  

No planejamento e nas práticas curriculares foi preciso identificar as 

especificidades do aluno com deficiência intelectual na compreensão da relação numeral 

e quantidade (COSTA, 1995). Nos alunos em geral e nos alunos com deficiência antes 

de compreender a correspondência numeral e número, nos momentos observados eles 

repetiam e memorizam a seriação, por exemplo: 1,2,3,  sem compreender o significado 

e a quantidade.  

O aluno compreendia a seriação e expressava através da oralidade, pois 

vivenciava situações nas quais a seriação dos números é utilizada, contudo ainda não 

estabelecia significado. Sem uma intervenção pedagógica e curricular, esses alunos 

poderiam memorizar a sequência dos números sem compreender o significado 

da contagem. 

A reflexão sobre o currículo e as diferentes áreas do conhecimento redimensiona 

a preparação teórico-metodológica do professor e suas implicações para os processos de 

ensino e aprendizagem e para o trabalho interdisciplinar favorecendo o desenvolvimento 

cognitivo do discente. Tal preparação une-se a necessidade de conhecer as 

singularidades do aluno com deficiência intelectuale planejar práticas curriculares com 

vistas à constituição de operações lógicas. Nas palavras de Costa (1995, p.81): 

 

Ao ensinar matemática para o aluno deficiente mental, o professor 

estará favorecendo o processo de análise/síntese importante para a 

aquisição da leitura (...). O ensino da matemática não é um fim em si 

mesmo: tem um objetivo mais ambicioso, ou seja, propiciar o 

desenvolvimento da competência linguística do aluno deficiente 

mental e, consequentemente, o desenvolvimento de seu potencial 

cognitivo. 
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O ensino e a aprendizagem envolvem fatores psicológicos e afetivos na ação dos 

professores e alunos. Esse aspecto psicológico está presente na motivação que interfere 

no processo de aprendizagem dos alunos. A motivação dos discentes contribui 

positivamente nas relações pedagógicas de aprendizagem das disciplinas do currículo. 

As práticas curriculares pautadas nas questões e curiosidades dos alunos, bem como, a 

seleção de estratégias metodológicas que despertem a atenção dos discentes 

posteriormente podem acarretar na participação e inclusão do aluno com deficiência. 

 

E uma coisa que Ane tem partido para preparar a intervenção para 

Eliana que eu acho interessante, ela está partindo no que ela desperta a 

atenção. Porque Ane já ofereceu uma infinidade de coisa que a gente 

acha que a criança vai gostar, mas ela não se interessa então a partir 

do que ela observa, ela seleciona material e começa a trabalhar (FALA 

DA COORDENADORA, SESSÃO N°02).  

 

O currículo se materializava na sala de aula e em outros espaços escolares, como 

mencionamos a seguir acerca do movimento corporal, interação e brincadeiras no 

intervalo ou recreio como espaços de ensino e aprendizagem na escola: 

 

Esse processo de desenvolvimento vai acontecendo, ai é o que eu digo 

para elas sempre: Observem. Porque esse recreio da gente não é um 

recreio para tirar de vocês do momento de repouso de vocês não, esse 

momento do recreio é para vocês observarem outros alunos, como eles 

estão se desenvolvendo e como vocês podem contribuir, e isso é muito 

bom porque nesse momento de agonia que é o recreio é um momento 

também de aprendizagem (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO 

N°04).  

 

Nas palavras da coordenadora, era necessário que os profissionais da escola 

observassem os momentos no pátio e recreio, para identificar comunicação entre as 

crianças e seus pares com ou sem deficiência, identificando a interação nas brincadeiras 

e analisar os comportamentos de todos os alunos. 

A organização dos diversos espaços da escola colaboravapara a participação dos 

alunos com deficiência nos diversos ambientes e nas diversas atividades no âmbito do 

ensino fundamental, como a alimentação, a interação da criança com seus pares e a 

brincadeira durante o recreio. 

O corpo docente e a coordenação evidenciavam na Sessão de Estudo e 

Planejamento Curriculararelevância da organização das crianças no horário do recreio 
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como oportunidade de observação dos comportamentos de todos os alunos, com e sem 

deficiência, em um espaço diferenciado da sala de aula.  

As interações no pátio, refeitório ou quadra, assim como, os momentos na sala 

de aula podem interferir nos processos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os 

alunos incluindo os alunos com deficiência intelectual. Nesses momentos de interações 

e brincadeiras, faz-se necessário identificar os aspectos motores nas brincadeiras das 

crianças. A brincadeira é essencial para as capacidades psicológicas de comunicação a 

partir do desenvolvimento da representação simbólica da linguagem através dos gestos e 

do reconhecimento das regras da escola nas relações interpessoais com os alunos de 

diferentes turmas e faixas etárias. 

 As experiências de debate e colaboração com as participantes da pesquisa 

evidenciaram a possibilidade de construção coletiva das práticas pedagógicas inclusivas. 

As professoras indicaram a necessidade de construir práticas curriculares a partir das 

experiências e da apropriação teórica no repensar do planejamento e dos processos de 

ensino.  

 

No debate acerca do texto de Padilha (2000b) e de Cavalcante (2012), 

as professoras socializavam suas experiências com as práticas 

pedagógicas direcionadas aos alunos com deficiência intelectual. Na 

sessão de estudo e planejamento as professoras e a coordenadora não 

esperavam respostas prontas para a aprendizagem da criança com 

deficiência. Elas compreenderam que a essência da inclusão e da 

aprendizagem de qualquer aluno é a reflexão sobre a prática 

pedagógica (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA N°67). 

 

Nos discursos, as professoras ressaltaram que não podemos esperar por modelos 

formativos impostos como solução para os dilemas da escolarização de alunos com 

deficiência. Essa dimensão foi visível nas análises e pesquisas de Ferraço (2012) acerca 

dos processos de ensino, aprendizagem e o currículo, a relevância de compreender como 

os professores visualizam, compreendem e se relacionam com as experiências 

cotidianas em sala de aula que não se resumem as explicações definitivas com vistas às 

prescrições pedagógicas, mas uma problematização acerca do ensino e aprendizagem e 

que se expressam no momento de planejar e executar propostas curriculares. 

 No estudo acerca do ensino e aprendizagem na escola, um dos aspectos 

mencionados, diz respeito à função da coordenação pedagógica no âmbito do 

planejamento e das práticas curriculares:  
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Uma coisa que eu acho muito positivo é, talvez seja difícil atender 

essa demanda das professoras, mas é o momento que eu me sento com 

elas (...) vamos construindo pontes, então isso favorece essa riqueza 

de saberes. Porque a gente tem esse momento aqui, mas assim o meu 

contato diário com elas, esse dialogo vai proporcionando a gente 

conhecer essa turma, quem é esse grupo, o que elas estão fazendo, 

uma ação que ela está fazendo e pode dar certo com outra, e essas 

trocas (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N° 2).  

 

A postura da coordenadora no diálogo contínuo com as professoras teve como 

intuito a construção de propostas didáticas e curriculares. Tais propostas precisavam 

direcionar ações de valorização das diferenças na sala de aula, e problematizar os 

processos de ensino na perspectiva da aprendizagem dos alunos com deficiência. As 

interações das professoras e coordenadoras para problematizar os planejamentos e 

práticas curriculares foi um apoio fundamental para os processos de inclusão escolar da 

socialização às aprendizagens (BRIANT; OLIVER, 2012). 

 A seguir, no quadro 07, apresenta uma síntese das propostas construídas no 

diálogo colaborativo com todas as professoras envolvendo situações de observação e a 

sessão de estudos.  

 

Quadro 07: Resumo das principais propostas para o processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual 

Principais problemas discutidos Propostas interventivas 

Aprendizagem e socialização: 

dimensões da escolarização 

Pensar em situações pedagógicas que 

possibilitem aprendizagens conceituais do 

currículo escolar do Ensino Fundamental como 

ler e escrever. 

Conhecimentos curriculares da 

leitura e escrita articuladas com as 

diversas áreas do conhecimento 

O profissional da educação, precisa ter como 

ponto de partida os percursos de aprendizagem 

de cada estudante para relacionar os 

conhecimentos prévios aos conceitos das 

diversas áreas do conhecimento dispostas no 

currículo do Ensino Fundamental. 

Família como álibi para o insucesso 

das práticas de alfabetização 

A escola precisa considerar as potencialidades 

dos alunos com deficiência enquanto eixo 

central para planejar as estratégias e recursos 

didáticos relacionados ao currículo escolar, 

pensando na constituição dos símbolos e signos 

da cultura na apropriação dessas estratégias e 

recursos. 

Seleção dos conhecimentos 

considerados legítimos pelos grupos 

homogêneos 

Exercício cognitivo e prático de problematizar 

os saberes legitimados socialmente com 

reflexão acerca das relações do currículo oculto 

com os processos de ensino e aprendizagem de 

pessoas com deficiência intelectual. 
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Mediação das interações das 

crianças no horário do recreio 

Nesses momentos de interações e brincadeiras, 

faz-se necessário identificar os aspectos 

motores nas brincadeiras das criançasatravés 

dos gestos e do reconhecimento das regras da 

escola nas relações interpessoais com os alunos 

de diferentes turmas e faixas etárias. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

As propostas mencionadas acima no quadro 07, não são exclusivas ou 

específicas para os alunos com deficiência intelectual, mas se constituíram em temáticas 

de reflexão sobre o currículo e a aprendizagem de todos os alunos em oportunidades 

democráticas de ensino. 

No tópico a seguir, evidenciamos as proposições acerca do ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita direcionadas aos alunos com deficiência intelectual no 

âmbito da escolarização juntamente com os demais alunos da escola investigada. 

 

5.1.2Propostas para o processo de alfabetização dos alunos com deficiência 

intelectual 

 

 

Faz-se necessário repensar os processos de aprendizagem inicial da língua 

escrita na perspectiva da inclusão dos alunos com deficiência.  

Em processos escolares de alfabetização dois movimentos acontecem: 

transcender com a prerrogativa da cisão da alfabetização de crianças com e sem 

deficiência e apresentar estratégias de alfabetização para os alunos com deficiência 

intelectual. Trata-se, pois, de um projeto único de alfabetização que considere as 

peculiaridades dos estudantes com DI. 

A partir dessa relação, conceber a alfabetização dos alunos com deficiência é 

compreender de forma mais ampla os encaminhamentos dos processos de escolarização 

no Brasil, no que diz respeito ao ensino da língua para o desenvolvimento da oralidade, 

leitura e escrita e na dimensão contínua da aprendizagem e da utilização das habilidades 

referentes ao ler e escrever na sociedade letrada. 

O compromisso político e social com a alfabetização no Ensino Fundamental na 

escola brasileira está evidenciado nas atuais políticas educacionais referentes ao Pacto 
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Nacional de Alfabetização na idade certa (PNAIC) 41. A coordenação afirmou que os 

documentos norteadores do PNAIC foram subsídios para o trabalho com as séries 

iniciais:  

 

Esse ano a gente começou nas series iniciais a trabalhar baseado no 

pacto nacional da alfabetização. No começo a gente ficou “Nossa! 

Vou ter que trabalhar isso? Como, se eu tenho que iniciar,aprofundar e 

consolidar as habilidades, se eu estou lá no terceiro ano e nem iniciou 

ainda”. Então essa documentação vem para nortear, é preciso que a 

gente tenha o esclarecimento de que a gente pode contribuir, ou a 

gente pode pensar em algo que o grupo esteja incluir nisso, que é um 

parâmetro (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°01).  

 

Por isso, agente entende que o processo de alfabetização ele 

compreende o primeiro, segundo e terceiro ano, que é o ciclo básico, 

depois a gente compreende que é o processo de sistematização, 

embora a gente continue alfabetizando. Hoje de manhã mesmo eu 

estava conversando com uma pessoa que tem 50 anos, e eu disse, 

estamos em Constante processo de alfabetização, porque a gente não 

pode entender que o alfabetizar não é só B-A BA, se a gente ficar 

nessa restrição do pensamento que alfabetização é isso, nossos 

meninos, alguns estão alfabetizados, mas a gente sabe que alguns tão 

lá no quinto ano que sabem o B-A BA , mas no entanto... (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°03). 

 

O primeiro trecho evidenciou os processos de alfabetização da escola 

interligados aos aspectos macro das políticas educacionais ao citar a organização 

curricular pautada nas diretrizes do PNAIC. A coordenadora ressaltou os desafios de 

acompanhar a proposta no que diz respeito aos alunos que ainda não iniciaram o 

processo de alfabetização e nesse grupo se inclui os alunos com DI. 

No segundo trecho a coordenadora associou o processo de alfabetização aos 

aspectos do letramento. Na defesa do processo constante de alfabetização, o excerto 

revelou a dificuldade de organização do currículo e das práticas para a sistematização de 

habilidades de leitura e escrita integradas aos usos sociais e consequentemente 

desenvolvendo um nível de fluência no português escrito. 

Essas concepções de aprendizagem refletiram nos processos de escolarização, 

alfabetização e concepções de avaliação. Nos discursos da coordenadora e da professora 

                                                            
41O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) écompromisso acordado entre 

União, estados e municípios brasileiros lançado no dia 8 de novembro de 2012. O objetivo desse 

acordo é alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, ou seja, ao  final 3º ano do ensino 

fundamental (MORTATTI,2013) 
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Maria, as expectativas familiares acerca da aprendizagem da leitura e escrita foram 

evidenciadas como no excerto a seguir:  

 

Ontem, a mãe de um aluno veio falar comigo: “Eu estou muito 

preocupada, porque eu vejo fulano, fulano, fulano se desenvolver, ler 

e escrever, e o meu filho não lê e não escreve. Queria que você 

dissesse quando isso vai acontecer.” Eu disse: Na hora que a senhora 

souber, você me diz e ai a gente troca umas ideias. Então fica essa 

angústia (...) Ele tem dificuldade no processo de alfabetização do ler e 

escrever literalmente, mas para mãe essa construção enquanto sujeito 

que tem saberes para compartilhar, só vai estar definida quando ele 

estiver alfabetizado. Paulo é outro caso que ele tem um aprendizado 

fantástico, mas ele não está alfabetizado. Mas ele tem o que? Vamos 

analisar esse quadro: A mãe não se conforma porque ele não estar 

lendo nem escrevendo ainda. E ai ela contratou uma pessoa para 

ajudar, ela contratou uma amiga dela para ser professora particular 

dele. E a professora particular dele veio aqui conversar conosco. Então 

assim, é uma mãe também analfabeta, o pai também analfabeto, ela 

que essa devolutiva. “E ai? E ai?”. Ai a gente ver, por outro lado, a 

gente tem esses meninos um comprometimento cognitivo, que a gente 

faz assim: “Nossa como ele evoluiu, como é isso ein?” Agora para 

questão da leitura e da escrita... (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N°02). 

 

No dia da reunião de encerramento do ano letivo as professoras das 

turmas convocaram os pais para a socialização das atividades e 

avaliações, as professoras das turmas do 4° ano se reúnem com a mãe 

de Paulo e relatam os avanços que o aluno teve no decorrer do 

segundo semestre do ano, especificamente no que se refere à escrita e 

a leitura. Segundo relato da professoraAline a mãe de Paulo ficou 

emocionada e chorou (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 

N°86). 

 

Os excertos acima apresentaram a relação da família com a escola. No primeiro 

excerto a expectativa da família foi visualizar o desenvolvimento acadêmico do aluno 

com deficiência como constatado na pesquisa de Lima e Mendes (2011), o segundo 

excerto apresentava a satisfação da mãe referente aos avanços no processo de 

alfabetização de Paulo. 

No que se refere às concepções das professoras acerca dos processos de 

alfabetização foi visível no discurso aspectos teóricos dos conceitos de alfabetização e 

letramento. André, auxiliar da pesquisa, comentou a relação das discussões na terceira 

sessão de Estudo e Planejamento Curricular com os estudos na graduação: 

 

Outro aspecto interessante é que quando a professora Géssica 

perguntou diretamente o que era alfabetização, as professora 
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apresentavam respostas semelhantes às discussões que tenho na 

disciplina de Alfabetização e Letramento (curso de graduação em 

Pedagogia) (DIÁRIO DE CAMPO DO AUXILIAR DE PESQUISA 

ANDRÉ N°03, SESSÃO N°03). 

 

A ação colaborativa da pesquisa uniu aspectos da prática pedagógica como 

planejamento, prática curricular e processos de alfabetização. O estudo das temáticas 

revestiu-se dos desafios de suscitar o debate teórico integrado ao fazer pedagógico na 

sala de aula no ensino e aprendizagem da língua escrita e na inserção dos alunos com DI 

nas propostas e na materialização do currículo. 

A seguir, apresentamos as concepções das pedagogas docentes acerca do ensino 

da leitura e escrita:  

 

Eu acredito que a alfabetização parte de algo significativo, certo? 

Apesar de eu estar alguns anos no primeiro ano, eu venho notando que 

a cada turma eu posso até uma as mesmas listas de conteúdos, mas 

não posso usar os mesmo cadernos de planejamento. Porque eles 

chegam com uma bagagem que ali eu estou acrescentando ou fazendo 

caminhos diferentes para ver se chega naquele conhecimento. As 

estratégias são sempre diferentes, exemplo disso é que ano passado eu 

consegui alfabetizar alguns alunos com o livro de palavras, foi a ideia 

que surgiu numa necessidade de escrever palavras, (...) A estratégia de 

alfabetizar parte muito daquilo, de conhecer o aluno, ver as 

necessidades deles para você ajudar, contribuir (FALA DA 

PEDAGOGA LAUANE, SESSÃO N°02). 

 

Complementando o que Lauane falou, eu acho que essa alfabetização 

é para a vida. E algo que quando a gente fala da alfabetização a gente 

não pode se esquecer do letramento, que nada mais é do que essa 

contextualização que Lauane já trabalha, dentro do contexto social 

deles. Então o aluno não está alfabetizado quando o aluno está lendo e 

escrevendo, mas ele sabe o que estar lendo e escrevendo? Então tem 

que ter essa interpretação e parte justamente dessas vivencias (FALA 

DA PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N°02). 

 

No discurso da professora Lauane fez-se necessário compreender a dinâmica do 

planejamento para as práticas de alfabetização considerando que a ato de planejar diz 

respeito às especificidades de cada turma e não se restringe a seguir cuidadosamente a 

lista de conteúdos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Na busca de que os alunos 

“chegam aquele conhecimento” a professora teve como referência os planejamentos de 

ensino, nos quais apresentava as estratégias de apropriação da cultura letrada para as 

crianças durante seus processos de escolarização (MARTINS; DUARTE, 2010). 



190 

 

No discurso da professora Maria, a concepção de alfabetização estava associada 

aos pressupostos de Paulo Freire acerca do ensino e aprendizagem das diferentes 

linguagens. Segundo o autor o ensino a leitura estava relacionado à perspectiva de uma 

postura crítica do mundo e não como exercício mecânico de memorização de grafemas 

e fonemas. Na concepção de Freire (1996), a leitura é uma ação intelectual crítica na 

qual o sujeito se apropria do texto ou do objeto de sua curiosidade para a compreensão 

dos significados e representações sistematizados pela linguagem escrita. O ato de ler é a 

construção da compreensão dos processos acerca da leitura e escrita. Essa perspectiva 

da compreensão precisa estar evidente nos processos de planejamento e nas práticas 

curriculares como experiência criativa em torno da compreensão acerca dos conteúdos 

escolares. 

No que diz respeito aos processos de alfabetização de pessoas com deficiência, a 

professora Lauane evidenciou a necessidade de pensar outras estratégias e reiterou a 

dimensão afetiva das relações escolares:  

 

Eu digo assim, no geral, porque tem aquela criança com deficiência, 

que não é porque ele chegou vazio, mas é porque ele chegou com 

outros interesses que não eram pedagógicos, mas eu tinha que pensar 

outras estratégias antes de alfabetizar, em que sentido, no contexto 

geral, da turma, do afeto, do olhar (...). A alfabetização não é que 

depende cada um, mas pra mim é a necessidade daquele aluno. Aí 

realmente entra o cognitivo e o social (FALA DA PEDAGOGA 

LAUANE, SESSÃO N°02). 

 

A pedagoga Lauane evidenciou a concepção de diferenciação de estratégias 

pedagógicas como introdutórias ao ato de alfabetização. Dentre tais estratégias 

mencionou a afetividade para conquistar o aluno no contexto escolar. 

É preciso mencionar o papel da afetividade em todos os processos de interação 

em sala de aula. A dimensão afetiva não se restringe a presença do aluno com 

deficiência intelectual. A afetividade pode trazer implicações positivas ou negativas na 

subjetividade discente e isso não diz respeito à condição de deficiência (LEITE, 2012a). 

As relações dos professores e alunos são permeadas pelos vínculos da 

afetividade e a mediação pedagógica e traz implicações para a aquisição dos conteúdos 

escolares e para os processos de ensino e aprendizagem (VYGOTSKY, 2010; LEITE, 

2012b). 

Independentemente da presença de um aluno com deficiência, contrapondo-se ao 

discurso da docente, a proposta pedagógica precisa explicitar os planejamentos e as 
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práticas curriculares e a subjetividade implícitas aos processos de ensino e 

aprendizagem (LEITE, 2012b; MAGALHÃES, 2011).  

As práticas de alfabetização se constituíram nos aspectos de interação em sala de 

aula e os aspectos didáticos do ensino e aprendizagem. No depoimento da professora 

Amanda, explicitamos as relações entre o professor que ensina e o sujeito que aprende 

no contexto da alfabetização: 

 

Alfabetizar é como uma novela interativa, porque assim, quando a 

gente recebe uma turma a nossa grande partida enquanto professor é 

assistir. Se você não assistir os seus alunos, se você não parar para 

assistir, você não cria estratégias. E eu acho que o grande diferencial 

de que quem está empenhado, é justamente isso. E a gente tem que 

pensar que cada um é cada um e uma das questões que eu coloca 

também é q questão de lá pra cá porque a gente como professor tem 

muito essa ideia de ser de mim para você, na verdade hoje essa 

dinâmica tá tão louca que se você não observar você não consegue. É 

de lá pra cá para ser cá para lá, você não entra nesse jogo de fazer uma 

alfabetização com o letramento, com significado, principalmente a 

gente que, o grande marco da gente não é deficiência intelectual, mas 

sim a deficiência social, que a gente trava todos os dias essa batalha 

aqui na escola, mas eu acho que a gente pertence modelo muito 

dinâmico, quando se trata do processo de alfabetização e letramento 

(FALA DA PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N°03). 

 

Na perspectiva de Soares (2004), nos processos de alfabetização é necessário 

articular a dimensão da alfabetização e letramento. Segundo a autora as pesquisas 

acerca da leitura e escrita na perspectiva da psicologia e linguística apontam para a 

relevância da apropriação da linguagem no desenvolvimento cognitivo. A inserção do 

sujeito no âmbito da representação e significação da linguagem escrita ocorre 

amalgamada dois processos: de um lado, através da apropriação do sistema 

convencional de escrita – a alfabetização –e de outro, por meio das diferentes 

habilidades nos contextos sociais de utilização da leitura e escrita – o letramento. 

Nessa perspectiva, questionamos a concepção “tradicional” de alfabetização, 

presente nos métodos de alfabetização de bases analíticas ou sintéticas, na qual a 

aquisição dos conhecimentos da escrita e da codificação e decodificação antecedem as 

práticas e o desenvolvimento de habilidades textuais de leitura e de escrita. Nas palavras 

da autora (p.14): 

 

Na concepção atual, a alfabetização não precede o letramento, os dois 

processos são simultâneos (...). Não são processos independentes, mas 

interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 
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contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, 

através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 

desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações 

fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 

2004, p. 14). 

 

A alfabetização e o letramento precisam ser evidenciados nos currículos a partir 

de planejamentos de atividades pedagógicas com a diversidade de gêneros textuais, 

diversidade de portadores de textos com o intuito de desenvolver nos alunos a 

compreensão das diferentes funções da linguagem escrita. 

Nos estudos de Cárnio e Shimazaki (2011) acerca da alfabetização e letramento 

dos alunos com deficiência intelectual as autoras advogam a necessidade de planejar 

atividades de letramento, de acordo com as faixas etárias, motivação, contextos sociais. 

A concepção do letramento nos processos de ensino e aprendizagem consubstancia as 

interações escolares e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores por meio da 

representação simbólica dos diversos usos da linguagem. Nas palavras das autoras: 

 

O processo da elaboração da linguagem escrita, para as pessoas com 

deficiência intelectual, deve ser organizado de forma que esta se torne 

necessária para a vida. Portanto, tão importante quanto o ato de ler e 

escrever como tecnologias, deve ser o uso social dessas habilidades. 

Por isso, enfatiza-se que é preciso criar situações de ensino e 

aprendizagem onde pessoas adultas com deficiência intelectual 

elaborem práticas sociais de uso da escrita (CÁRNIO; SHIMAZAKI, 

2011, p.150). 

 

É no contexto da interação professor e aluno que se configura a relação de 

ensino e aprendizagem das práticas de leitura e escrita. Essas relações interpessoais não 

podem estar desarticuladas das dimensões pedagógicas como apropriação teórica do 

docente, a capacitação técnico-científica, a pesquisa enquanto princípio pedagógico, e 

considerar as singularidades de todos os alunos inclusive dos alunos com deficiência. 

A professora Lauanerelatouumaexperiência exitosa acerca da alfabetização de 

uma pessoa com DI em contrapartida às concepções das famílias que minimizam a 

aprendizagem desses alunos: 

 

A gente tem um caso no quinto ano, que a mãe diz “ah não force 

muito a mente dele não, que ele não consegue não, ele é deficiente” 

(FALA DA PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N° 2) 
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Também tinha um caso, que já saiu daqui, é o caso de Edilson, além 

da mãe não acreditar, a autoestima dele era muito baixa porque..” A 

mãe ele tem problema, ele é burro” E assim ela falou varias vezes na 

frente dele, e o menino saiu daqui para o sexto ano alfabetizado, ele 

passou três anos com Lorena, ele saiu alfabetizado, e hoje um homem, 

que ele veio aqui nos visitar, apesar que a gente percebe que não 

regrediu, mas estacionou, porque as escolas não tiveram esse olhar. 

Apesar de que ele continua estudando, mas ele não saiu do sexto ano. 

Então é uma realidade que nós temos bem forte aqui, são as falas 

dessas mães (FALA DA PEDAGOGA LAUANE, SESSÃO N° 2). 

 

A necessidade social da alfabetização para a formação política e cidadã foi 

apontada como finalidade pedagógica dos processos de alfabetização para a professora 

Amanda e nos excertos que apresentamos a seguir: 

 

Então assim, foi muito vitorioso quando eu vi Rogério lendo. Essa 

vitória é minha? Não, essa vitória é dele. Nós participamos da 

trajetória. Então não era o déficit intelectual dele que dizia a ela que 

era impossível fazer, uma das falas dele que eu acho muito marcante 

é: “Professora, eu quero aprender ler para ninguém assinar por mim.” 

Então, ele tem essa necessidade social muito grande, porque até então 

ele vinha sendo manipulado até determinado comportamento diante de 

algumas situações em busca de uma bolsa, em busca de um dinheiro 

que ele não tinha direito, porque ele não precisava disso, ele precisa 

estar é na escola, precisa é estar acreditado. Então para mim Rogério é 

um achado (FALA DA PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N° 2). 

 

Pesquisadora: Acho que isso está relacionado ao BCNN na área de 

diferentes linguagens, quando ela fez a votação na turma João Vitor 

queria fazer a reportagem, pegou o lápis e foi ser o repórter para 

perguntar o porquê ele tinha ganhado a eleição, então ele associou 

devido à experiência dele na televisão, ver as reportagens após 

eleições, foi legal o senso crítico dele, lembram-se da outra situação 

associada ao prefeito? Eu perguntei se ele gosta do prefeito e ele disse, 

não que não porque ele podia melhorar a rua, e o prefeito nunca foi na 

rua dele para melhorar. Já é um senso crítico político de como as 

coisas acontecem, como essa aprendizagem vai servi para ele como 

cidadão, que é algo(FALA DA PESQUISADORA, SESSÃO N°06). 

 

A faceta social da alfabetização estava presente no relato da professora Amanda. 

O alfabetizando é concebido enquanto sujeito ativo para a construção de consciência 

política e social. Essa construção contribui para o desenvolvimento da cidadania e 

postura crítica desses sujeitos na inserção social. A aprendizagem da linguagem escrita 

possibilitou ao sujeito interagir com diversos conhecimentos advindos das expressões 

escritas da cultura.  
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As práticas de alfabetização no contexto do currículo ressaltam o papel da 

cultura escolar na consciência de cidadania dos discentes.  

A coordenadora e a professora Amanda apresentaram o questionamento acerca 

das práticas convencionais de alfabetização como aspectos negativos para a 

aprendizagem, independentemente da condição de deficiência intelectual: 

 

Aí a gente vai querer que essas situações, as mais convencionais, vai 

fazer a diferença?  Não vai, gente não anda, porque é muito 

complicado a gente passar muito tempo sentando escrevendo do 

quadro, então como a gente vai querer um criança com deficiência 

intelectual ou qualquer outra condição, ela venha a se desenvolver 

nesse processo, principalmente a do letramento, então isso já é uma 

coisa que a gente já tem discutindo a muito tempo, as estagiarias que 

estão aqui conosco já perceberam que práticas tradicionais não 

favorecem o desenvolvimento da criança, seja com ou sem 

deficiência. Não adiantam, eles não vão conseguir aprender como a 

gente aprendeu, não sei nem como a gente aprendeu, mas tudo bem. E 

é preciso pensar sobre isso e a gente só consegue pensar sobre isso 

quando a gente vivencia o contexto, e ai você precisa se permiti, a 

essa vivencia que não é, vamos dizer muito satisfatório porque tá 

sempre coloca a gente naquela ação, reflexão, ação, volta (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°02). 

 

A professora Amanda explica que é necessário ouvir o aluno 

ecompreender o centro de interesse e as temáticas que motivam os 

alunos em geral e os alunos com DI. Ela ressalta que na sua 

experiência anterior com Pedro ela percebia alguns comportamentos 

de resistência do aluno com relação as atividades, pois ele já tinha 

feito atividades parecidas anteriormente e portanto eram atividades 

enfadonhas para  o aluno (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA, SESSÃO N°06) 

 

Os discursos acima,se articulavam aos pressupostos de Carneiro (2007), o qual 

afirma a inadequação de práticas escolares convencionais na educação de alunos com 

deficiência intelectual, considerando as singularidades de cada sujeito se apropriar do 

conhecimento. A presença dos alunos com deficiência intelectual tornava visível à 

necessidade de descontruir às práticas convencionais que não atentam para a 

heterogeneidade discente. 

Na concepção da professora Marta, os aplicativos da internet poderiam ser 

aliados dos usos sociais da linguagem e problematizava a utilizaçãodas diferentes 

linguagens dos alunos: 
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Eu estava aqui pensando, na questão desse mundo virtual, que na 

nossa época isso não tinha, e o quanto isso interfere no processo de 

alfabetização dos nossos alunos, eu estava lembrando-se das 

atividades propostas que as meninas mandavam pelo Whatapps, as 

imagens, e assim e a linguagem era a linguagem do Whatapps, era 

“vc”, “Tb”, e eu também uso isso, quando eu estou com as pessoas é 

exatamente nas siglas, na abreviação das palavras, e com eles eu tinha 

esse cuidado, às vezes eu digitava a ai “vixi Maria”, e eu apagava e 

digitava de novo a palavra por inteiro, para que eles entendessem a 

funcionalidade de escrever corretamente, porque muito inseridos nesse 

processo e estão achando que é normal né, que é normal falar assim 

(FALA DA PEDAGOGA MARTA, SESSÃO N°02).  

 

Contudo, a professora não mencionou quais estratégias poderiam motivar a 

participação e uso desses aplicativos por parte dos alunos com deficiência intelectual o 

que poderia expressar o acesso limitado desses alunos às tecnologias e a não 

aprendizagem da língua escrita como fator de exclusão. 

A professora Marta estava trabalhando com as práticas de alfabetização dos 

alunos com DI nas turmas do quarto e quinto ano. Ela apresentou uma das estratégias 

utilizadas que ela denominava de alfabeto sensorial: 

 

E eu acho que as meninas vão poder falar também, dessa experiência 

do quarto e quinto ano, a gente planeja a mesma coisa, a quando a 

gente vai, cada sala é uma aula diferente, o mesmo conteúdo, mas tem 

horas que e diz “Não, não vai rolar, o que deu para a outra turma, não 

vai dar pra essa” É o mesmo texto, a mesma proposta, até mesmo a 

questão do alfabeto sensorial que vai ser trabalho com as três turmas, 

mas assim, cada coisa é uma dinâmica diferente. Semana passada 

gente tentou duas letras com Pedro, só dá certo uma, porque para ele o 

tempo dele não dar para perceber outra letra, ele já começa a brincar, 

vai levando, tentando driblar a gente, mas é porque o tempo dele já 

deu (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°02).  

 

A professora auxiliar trabalha a letra C com o aluno com deficiência 

intelectual com uma letra C grande desenhada em uma folha de ofício 

e a professora entregou grãos de arroz para que os alunos. O aluno diz: 

“vou comer arroz”. Depois que o aluno cola os grãos em cima da letra 

e pergunta quais palavras começam com C e Pedro responde: cachorro 

quente e coca-cola, mas diz que batatinha também. A professora 

escreve coca-cola e cachorro quente com caneta marca texto verde e 

pede para ele cobrir as letras. A professora mostra figuras de animais 

recortados e pergunta qual dos animais começa com a letra C e ele 

aponta para o cachorro. Depois a professora traz uma letra D em 

molde de cartolina e entrega uma massinha de modelar para que ele 

coloque em cima da letra. Pedro pega as massinhas e coloca em cima 

da letra, a professora auxiliar começa aprocurar as imagens demora 

cerca de 15 minutos para encontrar e mostra ao alunos recortes das 

imagens de um dado e de um dedo, Pedro começa a balançar uma 

bandeirinha do Brasil sem demonstrar interesse pela atividade 
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(DIÁRIO DE CAMPO Nº61, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° 

ANO). 

 

A estratégia de ensino do alfabeto mencionada acima para o aluno com 

deficiência intelectual teve como princípio o reconhecimento do alfabeto conforme 

podemos visualizar na figura 16, a seguir: 

Figura 16: Alfabeto sensorial: Letra C 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A prática da professora com essa estratégia se associou aos estudos acerca da 

memória verbal de curto prazo na aprendizagem das letras do alfabeto e das sílabas. O 

estudo de Ratz (2013) apresentava a alfabetização na associação das letras com base na 

consciência fonológica como realizado com as letras e palavras que tenham tais letras 

como as letras iniciais. Nessa perspectiva, existe uma ênfase na associação sonora do 

alfabeto e suas representações nas experiências de ensinar e aprender da leitura e escrita. 

Essa estratégia de alfabetização ficou restrita à aprendizagem mecânica do alfabeto. A 

dimensão fonética do alfabeto foi isolada da dimensão semântica, e o ato de ler seria 

apenas a decodificação de palavras isoladas da compreensão textual (CÁRNIO; 

SHIMAZAKI, 2011).  

O trabalho pedagógico mencionado teve como princípio o desenvolvimento da 

consciência fonológica no aluno com Síndrome de Down. A associação fonológica seria 

uma habilidade como pré-requisito para o processo de alfabetização.  Essa habilidade 
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seria desenvolvida a partir do treino da consciência fonológica e suas possíveis 

colaborações na aquisição da leitura e na compreensão da linguagem escrita 

(AZEVEDO; PINTO; GUERRA, 2012, p.1). 

A consciência dos sons das letras e sílabas, identificadas na linguagem oral e 

escrita, é uma das dimensões para o desenvolvimento das habilidades de fala, leitura e 

escrita. Enquanto habilidade metalinguística possibilita ao sujeito entender como se 

representa os sons das letras e sílabas. Essa habilidade é essencial no processo de 

alfabetização somada as habilidades de processamento fonológico, memória fonológica 

e a nomeação seriada rápida ou a nomeação automatizada rápida (AZEVEDO; PINTO; 

GUERRA, 2012). 

No contexto da sistematização das habilidades de leitura e escrita e 

conhecimentos gramáticos, os alunos que ainda não se apropriaram do reconhecimento 

das letras e sílabas não participam da atividade sobre os pronomes, como apresentado 

no diário a seguir: 

 

A professora explica para a turma os conteúdos de língua de 

portuguesa: pronomes pessoais retos. Depois de entregar frases escrita 

em pedaços de folha de ofício aos alunos como: “O menino jogou 

futebol”, “A menina tomou suco”, “Os alunos chegaram cedo”. A 

professora pede que os alunos substituam os nomes dos sujeitos das 

frases pelos pronomes pessoais estudados. Após escrever a atividade 

no quadro para que os alunos copiem, a professora senta com os 3 

alunos com deficiência da sala e espalha na mesa as letras de um 

alfabeto móvel. Igor reconhece algumas letras e a professora pede que 

ele encontre a letra E. Depois a professora mostra a letra M e diz que 

essa é a letra inicial do nome mamãe. Helo responde que é a letra de 

Maria e Jean diz que a palavra “mato” (vegetal) também começa com 

a letra M (DIÁRIO DE CAMPO Nº66, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 4° ANO). 

 

No excerto acima, os 3 alunos com deficiência intelectual não participaram da 

discussão acerca do conteúdo pronomes referente a gramática da língua portuguesa. 

Posteriormente a professora sentou com esses três alunos e propõe ao grupo um 

momento de reconhecer as letras do alfabeto e mencionar palavras relacionadas a tais 

letras. Embora, os alunos não estivessem alfabetizados, identificaram e reconheceram 

várias letras o que aponta para a necessidade de aprofundar atividades de sistematização 

da leitura, escrita e usos sociais das palavras. 

No contexto da escola, os alunos com DI, por vezes, eram encaminhadas ao 

fracasso escolar e a descontinuidade nos processos de escolarização. O planejamento de 
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práticas curriculares pautadas no respeito às diferenças histórico-culturais dos alunos e o 

processo de construção conceitual da escrita e da leitura poderiam se constituir 

ferramentas para a edificação de trajetórias de inclusão escolar. 

O estudo da literatura científica, o contato com a pesquisa colaborativa e a 

construção dos dados nos possibilitou a seguinte constatação: a aprendizagem, ou o 

fracasso escolar, relacionadosà leitura e escrita são explicados exclusivamente pelo 

argumento metodológico: na dicotomia das influências tecnicistas nos métodos de 

alfabetização analíticos ou sintéticos, ou nas estratégias de ensino com inspiração nos 

pressupostos construtivistas da Psicogênese da Língua Escrita. 

 É preciso compreender os diversos fatores que influenciam as aprendizagens da 

leitura e escrita. Nas palavras de Senna (2008, p.205): 

 

Ao longo da alfabetização parece haver menor espaço para a 

interveniência de aspectos subjetivos na avaliação do aluno, à medida 

que seu desempenho, em última instância, é julgado com base no tipo 

de comportamento que apresente quanto ao uso da escrita. (...) Os 

processos de alfabetização dos alunos com deficiência costumam ser 

tratadas, ora como resultantes de inabilidade do professor, ora como 

absoluta incapacidade do próprio aluno, por imaturidade, ou por 

algum tipo de distúrbio, intelectual ou comportamental.  

 

A professora Marta evidenciou a constituição de aspectos subjetivos e as 

expectativas sobre a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, no momento 

de materialização do seu planejamento nos processos de ensino dos conteúdos e 

habilidades referentes à alfabetização dos sujeitos com DI. 

 

A professora comenta ao final da aula que ficou tão feliz quando os 

alunos conseguiram identificar as letras e como as associavam as 

palavras que tinham essas letras como iniciais. Ela diz que é 

gratificante ver a atividade que tinha planejado dar certo, pois 

percebeu que quando ela utilizava palavras dos contextos dos alunos 

eles conseguiam trazer as respostas (DIÁRIO DE CAMPO Nº66, 

SALA DA PEDAGOGA MARTA, 5° ANO). 

 

No excerto acima, a professora trabalhou as letras do alfabeto associadas a 

palavras que iniciavam com as respectivas letras. Esse indício de aprendizagem acerca 

das letras não é problematizado no sentido de ampliar a relevância de atividades e 

práticas efetivas de utilização da linguagem oral e escrita. 
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A reflexão acerca das práticas curriculares, e das atividades de leitura e escrita 

na sessão de estudo, estava interligada aos discursos das pedagogas nos 

encaminhamentos para oano letivo de 2016. A proposta precisava estabelecer diretrizes 

de atuação pedagógica para a realização do planejamento e execução de tais atividades, 

como evidenciamos no excerto a seguir: 

 

As atividades pedagógicas, elas precisam existir, porque essa criança 

está na escola, a gente já ultrapassou o social, certo? Então é preciso 

que a gente cada vez mais fortaleça isso, essa criança precisa dessa 

atividade pedagógica (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N° 

02). 

 

A compreensão do processo de alfabetização e a singularidade dos sujeitos 

independente da generalização acerca da deficiência intelectual associada à Síndrome de 

Down é uma concepção que identificamos no discurso abaixo: 

 

Detalhe, muitas vezes a minha prática, “ah eu tenho essa prática com 

síndrome de down”, ah você pode esquecer, porque ela não vai servir 

de parâmetro para o outro não. É muito peculiar. Então é preciso que o 

professor tenha esse olhar que vai ser constante, diariamente. Vai ser 

um fazer pedagógico diário (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N°02). 

 

Vygotsky questiona a ideia da generalização da deficiência intelectual: não 

existe universalização da condição de deficiência intelectual desses alunos a partir de 

níveis de desenvolvimento semelhantes. Esse discurso reitera a singularidade do sujeito 

com deficiência. A síndrome de Down pode apresentar algumas características, mas elas 

precisam ser compreendidas na especificidade do ser humano em interações com os 

contextos sociais.  Quanto aos processos de aprendizagem da pessoa com Síndrome de 

Down as diferenças dos sujeitos no que diz respeito à aquisição e desenvolvimento da 

linguagem. As propostas curriculares e os processos de ensinodirecionados a todas as 

crianças e aos alunos com Síndrome de Down trabalhos pedagógicos interligados a 

dimensão artística da música, dança, teatro. Nas palavras de Castro e Pimentel (2009, 

p.311): 

 

Assim, a escola precisa estar preparada para garantir, entre outras 

coisas, condições de acesso a sua proposta curricular e, também, a 

adequação dessa proposta de forma, a atender às necessidades 

individuais dessa “nova” demanda de alunos. O currículo é o 

instrumento que a escola possui para adaptar-se às necessidades dos 
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alunos e, portanto, necessita ser flexível e comprometido com uma 

educação não-segregadora, oferecendo respostas à complexidade de 

interesses, problemas e necessidades que acontecem na realidade 

educacional. 

 

Os processos de alfabetização de alunos com deficiência intelectual estavam 

relacionados às dimensões psicológicas de abstração e o universo simbólico. A seguir, o 

diálogo apresentou as concepções docentes acerca das dificuldades de compreensão 

simbólica nos alunos: 

 

Ane: E a pior dificuldade é a de Abstração e Simbolização, quando 

não tem oralidade você não sabe como?... 

Coordenadora: Por isso o professor precisa ser bem criativo, até no 

momento de perceber nos menores indícios que a criança, vamos dizer 

assim, que as crianças apresentem uma evolução para esse aspectos ai. 

Porque muitas vezes as crianças sem deficiência têm uma dificuldade 

terrível quanto à questão da simbolização e da abstração (FALAS DA 

PEDAGOGA ANE E DA COORDENADORA, SESSÃO N° 2) 

 

A representação simbólica é essencial para as práticas escolares de alfabetização 

de todos os alunos como mencionado anteriormente, bem como o desenvolvimento da 

linguagem e abstração como necessárias para as aprendizagens escolares.  

Dentre a representação, podemos citar o papel do desenho como linguagem 

gráfica representativa. O gesto materializado no desenho expressa os sentidos da criança 

acerca dos objetos que deseja representar. Essa gênese da representação icônica através 

do desenho está presente no desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita 

(VYGOTSKY, 1998). Os jogos lúdicos nos ambientes sociais também possibilitam as 

operações com o nível de representação dos significados dos objetos para lidar com o 

real e o imaginário 

Essa dimensão simbólica foi evidenciada no comportamento do aluno com 

Síndrome de Down na aula anterior a segunda sessão e as professoras problematizavam 

com a pesquisadora: 

 

Amanda:Você percebe o interesse dele, ele pega o livro ele manuseia 

o livro, ele folheia o livro. Então ele parou, pensou na ação, executou 

a ação. 

Coordenadora:Há um momento sabe, que às vezes, a nossa situação 

de ansiosas nos levam para um momento de loucura de imaginar que 

essa criança realmente não tem condição para ler e escrever (FALAS 

DA PEDAGOGA AMANDA E DA COORDENADORA, SESSÃO 

N° 2). 
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No trecho acima, as palavras da coordenadora e da pedagoga Amanda acerca de 

uma intervenção específica para o aluno com síndrome que folheia os livros, contudo a 

ausência de mediação simbólica e do direcionamento das práticas sociais de leitura e 

escrita podem interferir no ensino e aprendizagem desse sujeito. Padilha (2000b) 

apresenta,ainda,a necessidade de mediação acerca da utilização dos objetos culturais. 

Faz-se necessário no desenvolvimento simbólico dosalunos com deficiência intelectual 

a constituição de situações curriculares nas quais seja possível: 

 

[...] olhar para as ações humanas em sua absoluta interação com os 

objetos construídos pela/na cultura. Interação que depende das 

práticas discursivas, e, é constituída nelas e por elas, tornando-se, ele 

mesmo, o uso dos objetos, uma prática discursiva. Interpretar e 

produzir signos – eis o processo de simbolização. O uso dos objetos 

não são fins em si mesmos. Atividades isoladas lembram um 

funcionamento elementar, mais próximo da visão zoológica de 

homem e de funções psíquicas (PADILHA, 2000b, p.216). 

 

A partir das discussões acerca dos processos de alfabetização no contexto da 

escolarização de alunos com deficiência intelectual, foi preciso refletir sobre as 

aprendizagens de todos os alunos e as especificidades no processo de apropriação e 

significação da língua escrita como explicitamos no quadro 08.  

 

Quadro 08: Resumo das principais propostas para o processo de alfabetização dos 

alunos com deficiência intelectual 

Principais problemas discutidos Propostas interventivas 

Processos de aprendizagem 

inicial da língua escrita 

 

Acessos às práticas de leitura e escrita no currículo 

escolar. Refletir sobre a cisão de estratégias para a 

alfabetização de crianças com e sem deficiência 

intelectual. 

Desenvolvimento da oralidade, 

leitura e escrita 

Dimensão social dos processos de alfabetização dos 

alunos com deficiência intelectual e atividades 

pedagógicas pautadas na dimensão simbólica. 

Alfabetização e letramento nos 

currículos 

Planejamentos de atividades pedagógicas com a 

diversidade de gêneros textuais, diversidade de 

portadores de textos com o intuito de desenvolver 

nos alunos a compreensão das diferentes funções da 

linguagem escrita. 

Relações interpessoais na escola 
Articulação das dimensões pedagógicas como 

apropriação teórica do docente, a capacitação 
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Principais problemas discutidos Propostas interventivas 

técnico-científica, a pesquisa enquanto princípio 

pedagógico, e considerar as singularidades de todos 

os alunos inclusive dos alunos com deficiência. 

Cultura escolar na consciência 

de cidadania  

Os processos de ensino, a linguagem escrita em 

consonância com os significados dos discentes 

enquanto produtores da cultura, ser histórico com 

uma postura crítica capaz de transformar seus 

contextos e percursos formativos. 

Concepções de fracasso escolar 

dos alunos com deficiência 

intelectual 

É necessário respeito às diferenças histórico-

culturais dos alunos e o processo de construção 

conceitual da escrita,  

Novas explicações sobre ofracassoescolar que 

supere o argumento metodológico da dicotomia das 

influências tecnicistas nos métodos de alfabetização 

analíticos ou sintéticos, ou nas estratégias de ensino 

com inspiração nos pressupostos construtivistas da 

Psicogênese da Língua Escrita. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Como exposto acima, refletir sobre os processos de alfabetização é pensar em 

propostas curriculares, nas quais o eixo central do ensino e aprendizagem é a 

compreensão dos processos de aquisição e desenvolvimento da língua escrita.  

No caso dos processos de alfabetização, não podemos atribuir as características 

da deficiência intelectual enquanto condição pré-determinada para não aprendizagem do 

sujeito. É necessário desmistificar a ideia da incapacidade cognitiva do aluno com 

deficiência intelectual e compreender a dinamicidade do currículo nos processos de 

ensino e aprendizagem de todos os sujeitos.  

No tópico seguinte apresentaremosaconceitualizaçãodaflexibilização como 

dimensão das práticas curriculares e não como condição inerente a presença dos alunos 

com deficiência intelectual na escola. As discussões acerca da flexibilização estavam 

relacionadas às experiências pedagógicas no campo pesquisado. 

 

5.1.3 Propostas para repensara flexibilizaçãocurricular na escola: situações 

advindas das práticas 

 

No contexto do currículo em ação, é preciso reconhecer as especificidades dos 

discentes no contato com o conhecimento curricular. Tais especificidades se expressam 

nos processos de ensino e aprendizagem e demandar uma compreensão diferenciada 

acerca das proposições e planejamentos como um direcionamento para a ação docente e 
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a sensibilidade para entender os conteúdos curriculares como objetos de conhecimento 

relacionados aos contextos culturais e sociais dos discentes e não como uma lista de 

conteúdos reproduzida na sala de aula.  

 

As professoras tiveram acesso ao artigo de Pletsch e Glat(2012) acerca 

da escolarização de pessoas com deficiência intelectual. Ao longo do 

estudo e das discussões, as professoras apresentavam aproximações 

teóricas sobre a concepção de flexibilização, ao mesmo tempo em que 

expressam dificuldades para o planejamento de propostas pedagógicas 

para os alunos com deficiência com base na ideia de que flexibilizar 

não é fácil (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA N°69, 

SESSÃO N °03). 

 

No contexto da inclusão das pessoas com deficiência intelectual, é preciso 

identificar as diferenças no currículo escolar e superar concepções e práticas engessadas 

no cotidiano escolar.As práticas pedagógicas estão arraigadas a uma padronização dos 

processos de ensino e aprendizagem que trazem implicações para uma visão homogênea 

de escolarização. Nesse sentido, essa cultura escolar questiona as capacidades de 

aprendizagem do aluno com deficiência intelectual tendo em vista uma concepção 

homogeneizadora do aluno na sala de aula (CANDAU, 2011). 

Na contramão da flexibilização, as práticas pedagógicas homogeneizadoras 

concebem algumas diferenças como o motivo do insucesso na escola. Essas diferenças 

se tornam ainda mais visíveis quando comparadas aos padrões de desempenho esperado 

para cada etapa de escolarização. No caso dos alunos com deficiência intelectual, as 

diferenças são associadas aos déficits e não as singularidades e contextos desses 

sujeitos. Candau (2011, p.252) evidencia a relação do currículo com as diferenças 

culturais e explicita essa relação na escolarização dos alunos com deficiência: 

 

Referem-se, em geral, às deficiências sensório-motoras e mentais, de 

ritmo de aprendizagem e de origem cultural e socioeconômica. Quanto 

às estratégias que mobilizam para enfrentá-las, estão baseadas numa 

ideia negativa de diferença e, portanto, supõem que devem ser 

superadas no sentido de se viabilizar o alcance do padrão comum, 

socialmente reconhecido e capaz de garantir a inserção social dos 

alunos. 

 

As práticas curriculares, por sua vez, com a finalidade de superar o déficit se 

constituem em atividades diferenciadas de reforço para atender necessidades específicas 

e individuais dos alunos. Na perspectiva da igualdade de oportunidades nas práticas 
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curriculares, tal igualdade é compreendida enquanto homogeneização do ensino, e, 

portanto aponta para a diferenciação do ensino direcionado aos alunos com deficiência, 

sem evidenciar as diferenças sociais e culturais articuladas aos conhecimentos 

curriculares e que são independentes das situações de deficiência intelectual. 

Nas sessões as professoras comentaram sobre os processos de ensino para os 

alunos com deficiência intelectual no contexto de atividades ou estratégias diferenciadas 

como exemplos de flexibilização do currículo, como visualizamos no exemplo 

mencionado a seguir: 

 

As tampinhas de garrafas com Pedro, eu passei o tempo todinho 

pensando, vamos lá, vai dar certo, mas Pedro não quis nenhuma, “Não 

vou fazer”, já o outro aluno do quarto ano A, Caio, já respondeu. Ele 

pegou as tampinhas com Ane, e começou e em um instante ele 

terminou. (FALA DA PEDAGOGA ALINE, SESSÃO N° 01). 

 

Alguns alunos estão terminando de copiar a definição de divisão que a 

professora Aline escreveu no quadro. Paulo faltou essa aula e Pedro 

está sentado no chão balançando uma bandeira do Brasil. Professora 

Aline chama professora Gisele para fazer uma atividade de divisão 

com Paulo com tampas de garrafas coloridas. Ele acompanha 

visualmente a contagem e no momento de contar sozinho ele começa 

a falar 1, 2, hesita e se dispersa da atividade. Depois da explicação, a 

professora Aline propõe uma atividade e alguns alunos demonstram 

não entender o princípio da divisão e a professora mostra a um 

pequeno grupo de alunos a divisão a partir da utilização das tampinhas 

de garrafas (DIÁRIO DE CAMPO Nº61, SALA DA PEDAGOGA 

ALINE, 4° ANO). 

 

No excerto acima e no registro do diário de campo da situação vivenciada nas 

observações foi essencial pensar nas atividades pedagógicas articuladas ao 

planejamento de propostas curriculares e sua efetivação no ensino e aprendizagem. O 

planejamento de uma estratégia concebida como específica para o aluno com 

deficiência intelectual foi uma estratégia motivadora para toda a turma. Faz-se 

necessário aliar o trabalho pedagógico com todos ao processo de ensino e aprendizagem 

do discente com deficiência intelectual na interação com os pares.  

 Na situação acima, no ensino convencional sobre divisão- os alunos tiveram 

dificuldades para a construção conceitual por meio da resolução e do passo-a-passo do 

cálculo e a professora faz uso das tampinhas de garrafas plásticas para ilustrar 

concretamente a operação matemática. Isso nos leva a pensar em oportunidades e 

atividades pedagógicas para todos os alunos, de um lado, no respeito às singularidadese 
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níveis; por outro apresentar aspectos flexíveis referentes a relação professor-aluno e 

conhecimento curricular.  

O estudo e o debate na sessão ressaltou a necessidade de redirecionar o 

planejamento e práticas curriculares. Esse redirecionamento trouxe à tona a superação 

da cisão currículo especial e currículo em geral. Na dinâmica da sala de aula, estratégias 

preparadas exclusivamente para o aluno com deficiência intelectual, posteriormente 

foram utilizadas para ampliar a explicação do tema e como auxilio didático para a 

compreensão dos pares sem deficiência. 

No momento da sessão de estudo e planejamento curricular emergiu a seguinte 

situação vivenciada anteriormente na sala de aula: 

 

A professora entrega uma folha de ofício com um texto intitulado 

“Centro-Oeste: terra de tuiuiús e moda de viola”(extraído de um livro 

didático). A professora chama a atenção dos alunos que tinham 

acabado de voltar do intervalo. A Ela retoma aspectos trabalhados no 

vídeo sobre a região que a turma assistiu antes do intervalo. Pedro 

organiza seu material perto de Paulo e a professora orienta que os 

alunos façam a leitura silenciosa do texto. A professora auxiliar senta 

perto dos alunos. Paulo recebe um texto resumido acerca da região 

Centro Oeste e copia a agenda. A professora entrega uma atividade 

diferenciada para Pedro com um mapa-político com destaque para as 

regiões do Brasil. Pedro pede a bandeira do Brasil( uma bandeira que 

o aluno tem como objeto favorito) e a professora   responde que só vai 

entregar depois que ele fizer a atividade. Enquanto a professora faz a 

leitura e explicação dotexto, a professora auxiliar contorna as regiões 

com cores diferentes e pede para que o aluno pinte cada região com a 

cor correspondente. Nas explicações Paulo diz que viu no vídeo: 

“mato” se referindo aos vegetais da região. Os alunos não 

acompanham a leitura do texto e Pedro demonstra resistência para 

pintar as regiões (DIÁRIO DE CAMPO N°70, SALA DA 

PEDAGOGA JOANA, 4°ANO). 

 

No excerto acima, a professora antecipadamente planejou duas atividades 

diferentes para os alunos com deficiência intelectual- Pedro e Paulo. No 

desenvolvimento da aula, no contexto da observação, as diferentes estratégias não foram 

motivadoras para a participação de todos os alunos e para as aprendizagens dos 

conteúdos curriculares de geografia. 

Essa situação, ocorrida anteriormente na sala de aula, foi elencada como uma 

experiência para a reflexão sobre as práticas curriculares na Sessão de Estudo e 

Planejamento Curricular. Essa problematização dialogou com as teorizações de Pletsch 

e Glat (2012) acerca das práticas curriculares e os processos de escolarizaçãode pessoas 
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com deficiência intelectual. Na perspectiva das autoras, as modificações no currículo se 

assemelham a ajustes que tem como finalidade facilitar a realização das atividades. A 

facilitação da atividade, por meio desses ajustes curriculares, pode acarretar no 

empobrecimento curricular. Na base desse empobrecimento existem concepções que 

minimizam as capacidades dos discentes com DI para o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores. Nas palavras das autoras: 

 

As atividades escolares apresentadas para os alunos participantes 

dessa pesquisa e para seus colegas, de maneira geral – tanto no 

contexto educacional comum quanto no especializado –, consistiam, 

na maior parte das vezes, em tarefas elementares como recortar, colar, 

pintar, copiar, ou seja, atividades que não favoreciam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas mais elaboradas, 

necessárias para a construção de conceitos científicos que envolvem 

conhecimentos abstratos (por exemplo, a relação entre o signo 

representado pelo número um e a quantidade que ele representa) 

(PLETSCH; GLAT, 2012, p.199). 

 

O currículo flexível, no contexto das práticas inclusivas,tem como uma das 

características a elaboração de estratégias didáticas para o ensino dos conceitos e a 

apropriação dos saberes curriculares na escola.Essa apropriação tem como princípio que 

todos os alunos participem ativamente dos processos de ensino e aprendizagem.  

As práticas pedagógicas direcionadas as pessoas com deficiência intelectual não 

justificam esses ajustes empobrecedores do currículo, por exemplo, como atividades de 

recorte, colagem e para colorir imagens que trazem a tona concepções da incapacidade 

de aprendizagem e a infantilização desses alunos o que pode influenciar no 

desenvolvimento de capacidades psicológicas como generalização e abstração 

(PLETSCH; GLAT, 2012).  

Na perspectiva de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo tem como gênese as 

interações no nível interpsicológico, ou seja, as atividades sociais e escolares tem papel 

fundamental para o desenvolvimento de capacidades psicológicas superiores.  Contudo, 

algumas práticas pedagógicas na escola têm acirrado as diferenças discentes, pois os 

alunos com deficiência intelectual teriam contato restrito às atividades pedagógicas com 

ênfase para atividades mecânicas que treinam funções elementares. Os alunos com 

deficiência intelectual podem desenvolver capacidades psicológicas superiores desde 

que tenham acesso as práticas curriculares planejadas e sistematizadas de forma 

intencional nos diversos contextos, entre eles, a sala de aula (PLETSCH; GLAT, 2012). 
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No contexto das práticas curriculares, os alunos identificaram as diferenças nas 

atividades e reivindicam aos professores o direito de ter acesso as oportunidades 

pedagógicas como os demais.  

 

O que é bacana, é quando o aluno não se permite a fazer aquilo 

sozinho, porque a gente já teve caso aqui de alunos que “Não, eu não 

quero fazer, eu quero fazer igual o dele”, e ai a professora teve um 

momento que teve que mudar o de todos, porque poxa que inclusão é 

essa que só eu sou diferente. A gente precisa pensar sobre isso, que a 

gente possa está pensando essas adaptações (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°03).  

 

A coordenação assume o compromisso da inclusão dos alunos com deficiência 

nas atividades pedagógicas resguardada pelas modificações nos planejamentos e 

práticas de todos, em contrapartida advoga as adaptações como chave para os processos 

de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência. 

A escolarização e as práticas curriculares se relacionam com o currículo e a 

apropriação de saberes socialmente valorizados, mas o  avanço nos processos de ensino 

e aprendizagem estão interligados a inserção nos contextos culturais: 

 

A mãe de Pedro o fecha de todos os ambientes que ele precisa 

conviver, Ela não ver Pedro em um cinema, não ver Pedro em Teatro, 

porque a partir do momento que ela não respeita nem o processo dele 

vim para a escola participar, na missa também que ele não vai mais 

porque ele perturba, é uma leitura da mãe, ela está dizendo que vai 

deixar ele cada vez mais fora desse mundo social (FALA DA 

PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N° 03). 

 

No discurso da professora, experiências sociais e culturais trouxeram 

implicações para o desenvolvimento das habilidades sociais. A diferença do capital 

cultural42 de Pedro dizia respeito à restrição das oportunidades em contextos como 

teatro e cinema. A professora afirmou que essa restrição pode trazer implicações para os 

processos de ensino e aprendizagem escolar. 

                                                            
42Nas palavras de Nogueira e Nogueira (2002) o capital cultural pode ser concebido como uma bagagem 

socialmente herdada, na qual diversos fatores podem influenciar a trajetória escolar dos sujeitos, dentre 

esses fatores o capital cultural.Alguns exemplos desse capital cultural estão relacionados à determinada 

"cultura geral”: habilidades e fluência linguística, conhecimentos gerais das diversas áreas do 

conhecimento, conhecimentos de arte, gastronomia, música, literatura, esportes, cinema. Existe ainda, a 

noção de capital cultural institucionalizado referente aos títulos escolares, certificados e diplomas. O 

capital cultural torna-se fator constituinte da subjetividade dos discentes e interfere nos processos de 

ensino e aprendizagem escolar. 



208 

 

Nesse momento questionamos com as professoras, a organização de situações 

sociais e cultuais na escola com a finalidade de possibilitar aos alunos com DI a 

interação com diversas manifestações simbólicas da cultura, pois a ausência dessas 

oportunidades interfere nas aprendizagens de todos os sujeitos. 

 Quanto aos sujeitos com deficiência intelectual, a posse desse capital cultural, 

por vezes, é minimizada nas mediações sociais e escolares o que resulta em diferenças 

no desempenho escolar, na aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares 

organizados no currículo. Essa relação do capital cultural e do currículo está explícita na 

discussão acerca dos processos de alfabetização: 

 

As referências culturais, os conhecimentos considerados legítimos 

(cultos, apropriados) e o domínio maior ou menor da língua culta, 

trazidos de casa por certas crianças, facilitariam o aprendizado escolar 

na medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo 

familiar e a cultura escolar. A educação escolar, no caso das crianças 

oriundas de meios culturalmente favorecidos, seria uma espécie de 

continuação da educação familiar, enquanto para as outras crianças 

significaria algo estranho, distante, ou mesmo ameaçador. A posse de 

capital cultural favoreceria o êxito escolar, em segundo lugar, porque 

propiciaria um melhor desempenho nos processos formais e informais 

de avaliação. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p.21). 

 

Na visão de Candau (2011), as diferenças culturais são questões nucleares para o 

planejamento e práticas curriculares no cotidiano escolar, pois os conhecimentos das 

realidades sociais, históricas de docentes bem como dos discentes se entrelaçamnos 

processos contínuos de construção-desconstrução-construção da ação de ensinar e 

aprender. Essas ações não são estáticas, mas se revelam na dinamicidade das 

especificidades evidentes nas relações sociais e de poder no contexto de apropriação do 

conhecimento do currículo escolar. Caso essas diferenças não sejam problematizadas 

com base na valorização dos indivíduos em suas idiossincrasias, podem se constituir 

emestigmasnadimensão da identidade do aluno com deficiência e sob a alegação de um 

atributo diferenciar da não aprendizagem. 

 O trabalho pedagógico com a diversidade é essencial apresentar diretrizes de 

flexibilização do currículo para atender as diferentes formas de aprender o conteúdo 

escolar. A dimensão de flexibilidade e dinamicidade do currículo na escola ainda 

permanece invisível na correspondência entre as condições objetivas e subjetivas do 

aluno com as finalidades pedagógicas do ensino e aprendizagem. A flexibilização não 

se refere às medidas paliativas para solucionar os dilemas da não aprendizagem dos 
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alunos. Faz-se necessário descontruir as concepções curriculares pautadas no modelo 

clínico-médico que enfatiza a situação de deficiência e suas implicações para o aspecto 

individual e minimiza o fator social dos estigmas de incapacidade para aprender visíveis 

nas práticas curriculares direcionadas a esses alunos (ARANHA, 2003).  

Garcia (2006, p.313) problematiza a noção de flexibilização curricular no âmbito 

das proposições da política de educação especial no Brasil: 

 

A política que institui a educação especial sobrepõe, aos mecanismos 

já existentes na educação básica, outros mecanismos específicos para 

os alunos com deficiência. As metodologias e recursos diferenciados 

podem ampliar as possibilidades da relação pedagógica, mas as 

flexibilizações e adaptações curriculares que levem em conta o 

“significado prático e instrumental dos conteúdos básicos” também 

podem nortear o processo ensino e aprendizagem para um 

empobrecimento curricular e um rebaixamento das exigências 

escolares. Neste último caso, vislumbram-se tais consequências para 

toda a educação básica e não somente sobre os alunos com 

necessidades educacionais especiais, com um recuo em relação aos 

conteúdos considerados mais acadêmicos. 

 

A noção de flexibilização nos resultados da intervenção proposta nessa tese não 

tiveram como princípio a dicotomia currículo especial e geral, mas a compreensão das 

especificidades do ensino e aprendizagem e a urgência da reinvenção das práticas 

curriculares na escola brasileira. 

As professoras mencionaram nos discursos, suas concepções acerca da 

flexibilização, ora como condição intrínseca do currículo, outrora como característica da 

organização curricular nos processos de escolarização de alunos com deficiência 

intelectual. 

A seguir, apresentamos as concepções das professoras acerca da flexibilização 

curricular e do currículo nos processos de escolarização: 

 

Essa flexibilização é quando a gente pensa em um currículo que ela 

possa se adaptar ao grupo, ao grupo e ao mesmo tempo a essas 

especificidades. A gente pensar uma atividade que dê para todos 

participarem, mas que ao mesmo tempo, tenha certo grau de 

dificuldade que seja para um ou pra outro, entendeu? Mas nessa 

perspectiva da gente pensar num todo, e ao mesmo tempo nessas 

especificidades (FALA DA PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N°03). 
 

Nos discursos, explicitamos a dificuldade das professoras de diferenciação entre 

adaptação e adequação e a utilização desses termos como sinônimos de flexibilização. 
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Nessas concepções a ideia daflexibilização estava associada à presença do aluno com 

deficiência intelectual na sala, e por isso, exigiria mudanças nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

No discurso acima, a concepção de flexibilização estava relacionada à ideia de 

adaptação das atividades pedagógicas para todo o grupo e levando em consideração as 

singularidades dos discentes com deficiência. Essa definição de flexibilização 

apresentou aspectos da adaptação curricular, no qual se propõe mudanças significativas 

no planejamento e práticas curriculares. Nesse sentido, a flexibilização se restringia ao 

planejamento educacional diferenciado e específico para os alunos com deficiência. A 

ideia da diferenciação do planejamento e execução das atividades foi ressaltada nas 

experiências das docentes com os alunos com deficiência intelectual. 

No excerto abaixo, a professora apresentou sua concepção de currículo e 

justifica a flexibilização, enquanto uma dimensão inerente ao currículo em ação. Nas 

práticas curriculares, a ação pedagógica apresentava os desafios e dilemas e direcionava 

o professor ao processo de reflexão: 

 

O currículo para mim não é documento fechado, acabado, no qual 

você vai pega e aplica-o. A partir do momento que é flexível é aberto 

a mudanças, porque vocês trás para uma prática de escola ver o que 

deu certo e o que não deu, para você retomar, reelaborar, que é o que a 

gente faz todos os anos a questão de que aqui não deu certo... material 

pronto não rolou, então a gente não perde tempo também para tomar 

logo a decisão de mudança. Não espere chegar ao final do ano não. 

Não existe essa prática aqui tão sempre orientando a gente para não 

deu certo, vamos mudar, vamos flexibilizar (FALA DA PEDAGOGA 

AMANDA, SESSÃO N°03).  

 

O discurso da professora se relacionou as pontuações do texto das diretrizes 

nacionais acerca do currículo. Em ambos, podemos evidenciar um novo conceito acerca 

do currículo transcendo a concepção de um currículo pronto e acabado. Nesse sentido, a 

escola é responsável pelo processo de constituição do currículo e nas negociações 

acerca do conhecimento escolar e o planejamento do conhecimento a ser 

ensinado, como ensinar e por que ensinar determinados conteúdos curriculares 

(BRASIL, 2013). Repensar as práticas curriculares é compreender realidade escolar 

brasileira e suas implicações para a sala de aula. Se o currículo for concebido com 

documento pronto e acabado ocorre o descompasso entre o currículo e a prática 

pedagógica. 
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No repensar das práticas curriculares e a necessidade de flexibilização no 

discurso abaixo o planejamento específico de atividades direcionadas para os alunos 

com deficiência intelectual foi referido pela professora: 

 

Eu penso em organizar uma atividade para o meu aluno com 

deficiência, e muitas vezes não penso nesse todo da turma, de diversos 

níveis que estão na sala de aula, e da gente pensar uma atividade, um 

currículo, que atenda esses diversos níveis, não só a criança com 

deficiência, mas todos que estão na sala (FALA DA PEDAGOGA 

MARIA, SESSÃO N°03).  

 

No seu discurso a professora explicitou que no momento de planejar as 

atividades para os alunos com deficiência intelectual não considera a articulação dessa 

atividade com o currículo direcionado a toda a turma no contexto da etapa de 

escolarização, embora reafirme a necessidade de planejar momentos pedagógicos 

direcionados a participação e aprendizagem de todos os alunos.  

Na sessão, as professoras problematizaram a diferença no planejamento das 

práticas pedagógicas direcionadas a alfabetização de pessoas com deficiência intelectual 

e compararam as diferenças relativas ao trabalho pedagógico com uma aluna com baixa 

visão: 

 

Coordenadora: Por exemplo, hoje a gente ver que com Sara, basta 

ampliar as atividades, Sara está fazendo o que o grupo realmente está 

fazendo. Mas a gente testou outras coisas para entender que aquilo era 

o suficiente para ela. 

Alice: Na oralidade ela entende tudo, e ela da conta. Mas atividade de 

quadro não adianta, é colocar no caderno.(FALA DA PEDAGOGA 

ALICE E DA COORDENADORA, SESSÃO N°03) 

 

Nos discursos, as professoras evidenciaram as dificuldades de construir 

planejamentos norteadores dos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 

de todos os alunos: 

 

Flexibilização no sentido de adequar a aula não só para os alunos que 

tem dificuldades, mas sim para todos os outros... Mas isso ai pra mim, 

é algo tão difícil, e tem que ter tempo, tem que pesquisar, tem que 

planejar. (FALA DA PEDAGOGA JOANA,SESSÃO N°04) 

 

Mas esse olhar é muito importante, eu preciso ser flexível, para pensar 

nessa flexibilização curricular, como é que eu posso está ajustando 

esse currículo para o meu aluno Paulo, mesmo trabalhando as regiões, 

não é fácil entender isso. E como é que eu posso está trazendo 



212 

 

também, uma atividade para Pedro, como Gessica bem disse, 

trabalhando com resto do grupo? (FALA DA COORDENADORA, 

SESSÃO N°04). 

 

A dimensão da pesquisa como uma postura inerente ao planejamento curricular e 

como passo fundamental para preparar momentos de flexibilização a partir das 

singularidades dos sujeitos que aprendem foi notório, no excerto a seguir: 

 

Coordenadora:Tem uma coisa que a gente vem pensando, que pelo 

menos a dois anos a gente vem pensando sobre isso, produzir 

conhecimento científico aqui, na educação básica, né? Ai a professora 

Amanda foi à Cientec, porque muita coisa da cientec a gente fez aqui 

na feira, muitas coisas. 

Amanda:A sala dos dinossauros eles foram lá assistir, fiz questão, eu 

saí, cansada, mas eu fui, eu preciso ver como estar essa sala. Eu 

preciso ver o que estou discutindo no meu ambiente escolar estar 

coerente com o que estão discutindo por ai. Quando eu me deparei 

com o mesmo vídeo que a gente explorou, as informações. 

Coordenadora: O sistema planetário fantástico, então é como a gente 

está produzindo esse conhecimento cientifico? Como a gente está 

despertando esse conhecimento cientifico nessa criança que tem mais 

dificuldade? (FALA DA COORDENADORA E DA PEDAGOGA 

AMANDA, SESSÃO N°03). 

 

No excerto acima, a professora Amanda e a coordenadora dialogaram acerca da 

relevância da pesquisa para o planejamento e prática curricular. A professora ressaltou a 

visita a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN- CIENTEC como 

oportunidade formativa enquanto professora para acompanhar o conhecimento 

científico apresentado à comunidade em geral. Outro aspecto mencionado foia 

necessidade de planejar e motivar a participação dos alunos com deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem em todas as práticas curriculares: no âmbito do 

planejamento, na sala de aula e nas atividades de socialização do conhecimento 

curricular. 

A relevância da dimensão flexível do currículo se entrelaçava as situações 

vivenciadas na escola, ora como um momento de reflexão a partir de atividades 

coletivas nas quais foi nítida a participação do aluno com deficiência intelectual e por 

vezes se constitui em um ideal distante da materialização das práticas pedagógicas. 

A flexibilização trouxe implicações para o currículo, desde as intenções 

expressas no ato de planejar até o momento de organizar os planos e idealizações, no 

fazer docente na sala de aula. 
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Por isso que existe algo chamando Planejamento, sabe? Por isso que 

existe algo muito lá na frente chamando diagnostico do aluno (...) para 

que a gente possa num primeiro momento que a gente conhece o 

grupo, que aluno é esse? Quem é esse sujeito? O que ele sabe? O que 

ela não sabe? Aonde ele já foi? O que eu quero? O que ele quer? 

Dentro desse ano, desse ciclo, o que é que o currículo exige, onde ele 

tá, e onde poderemos chegar? Então assim, o diagnostico permite tudo 

isso. Isso dar trabalho porque é muito mais fácil a gente pensar 

generalizado, e quando a gente pensa generalizado, a gente não tem 

muito sucesso, muito para não dizer que a gente não tem (FALA DA 

COORDENADORA,SESSÃO N°03). 

 

É válido ressaltar o planejamento enquanto um dos passos essenciais para a 

prática pedagógica.  Essa organização das intenções e ações educativas pode trazer 

contribuir para possibilitar participação e aprendizagem dos alunos em todos os 

contextos educativos. 

A intencionalidade pedagógica implícita aos planejamentos e práticas 

curriculares tem como foco as potencialidades e habilidades dos alunos e não concebe a 

deficiência enquanto condição impeditiva para a aprendizagem dos alunos com 

deficiência intelectual.  

A complexidade do planejamento curricular se reflete na ação reflexiva e 

contínua na escola, ou seja, planejar traz os seguintes questionamentos: “Estou no 

caminho certo? O aluno está aprendendo? Eu estou possibilitando participação?” 

(SANTIAGO; SANTOS, 2015, p.494). 

Assim o planejamento aliado à flexibilização se constitui enquanto ato 

pedagógico permeado pelos aspectos decisório, político, cultural e ético. Esses aspetos 

se interligaram nas vivências pedagógicas e trazem demandas para o trabalho 

pedagógico. Uma dessas demandas foia reflexão sobre a prática pedagógica e sobre 

função social da escola na democratização da escola para trilhar caminhos inclusivos 

(SANTIAGO; SANTOS, 2015). 

No discurso abaixo a professora explicitou a apropriação teórica para embasar o 

planejamento. Outro aspecto evidente no seu discurso diz respeito à relevância do 

diálogo com as professoras para apresentar práticas que potencializem a aprendizagem 

dos alunos: 

 

Quando você senta para planejar, independente de deficiência ou não, 

você não senta para planejar no senso comum, você precisa estar 

respaldado no que vocês estar fazendo, junto com o trabalho 

pedagógico. E quando a gente vai elaborar para um aluno que precisar 

ser pensando uma atividade para atender ao potencial intelectual 



214 

 

daquele aluno, você não pega de um livro, porque não é só aplicar, 

não existe o aplicar, é o pensar mesmo, o sentar, você pega uma coisa 

aqui, você vai lendo. Para respalda o porque você estar aplicando 

aquela atividade com a criança, eu tenho discutido muito com Vanessa 

essa questão de “Vanessa, mande seu planejamento para mim, e 

assim, porque você vai aplicar essa atividade?” Para a gente entender, 

e ver a relação da questão do intelecto desse aluno (FALA DA 

PEDAGOGA AMANDA,SESSÃO N°03). 

 

O ato de planejar está ligado à dimensão subjetiva do trabalho pedagógico, por 

isso envolve concepções, valores, crenças. Essa dimensão do trabalho pedagógico 

também se expressa nas opções metodológicas e teóricas dos projetos institucionais da 

escola e nas expressas no PPP. A discussão acerca da inclusão e da capacidade de 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual tem início no momento do 

planejamento e a partir da relação dialética nos espaços escolares possibilitar à criação 

de uma identidade inclusiva das intenções as práticas pedagógicas (SANTIAGO; 

SANTOS, 2015). 

A reflexão acerca do planejamento e do currículo em ação na sala de aula pode 

contribuiu para um novo olhar acerca das práticas pedagógicas nos contextos de 

inclusão escolar. Nessa reflexão foi preciso identificar quais as finalidades do trabalho 

docente e a responsabilidade da escola nos processos de escolarização. Se os alunos não 

aprendem é preciso descontruir práticas engessadas: 

 

É porque, às vezes, a gente fica engessada nas nossas próprias 

práticas, acomodadas mesmo. Às vezes, a gente está fazendo um 

trabalho com os alunos e está dando um resultado, e eu me contento 

com esse resultado, mas podia dar muito mais. Mas por estar 

engessada, às vezes eu fico ali, e quando têm essas discussões eu 

começo a ligar os pontos (FALA DA PEDAGOGA MARIA, 

SESSÃO N°03). 

 

No excerto acima, a professora explicitou que o ofício docente está além da 

apropriação de técnicas ou práticas enraizadas na cultura escolar.  

No discurso da professora, a sessão de estudo e planejamento curricular 

possibilitou refletir sobre os conhecimentos teórico-práticos e as situações pedagógicas 

vivenciadas na escola. Essa reflexão pôde trazer rebatimentos para as mediações 

pedagógicas e para o processo de ensino e aprendizagem de todos os alunos, inclusive 

dos alunos com DI. A desconstrução de práticas engessadas demandaram 

transformações e rupturas com a cultura escolar. Essa desconstrução pode rebater na 
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escolarização de alunos com deficiência intelectual em contextos denominados de 

inclusivos como já propuseram Pletsch e Glat (2012).  

No quadro 09, explicitamos as problemáticas acerca da flexibilização no 

currículo. 

 

Quadro 09: Resumo das principais propostas para repensar a flexibilização 

curricular na escola: situações advindas das práticas 

Principais problemas discutidos Propostas interventivas 

Currículo em ação e as 

especificidades dos discentes no 

contato com o conhecimento 

curricular 

Proposições e planejamentos como um 

direcionamento para a ação docente e a 

organização dos conteúdos curriculares como 

objetos de conhecimento relacionados aos 

contextos culturais e sociais dos discentes. 

Concepção de flexibilização do 

currículo 

Apresentar correspondência entre as condições 

objetivas e subjetivas das práticas e a 

necessidade de flexibilização como condição 

inerente das práticas curriculares. 

Situações advindas das práticas e 

exemplos de flexibilização 

Identificar as finalidades pedagógicas do ensino 

e aprendizagem para todos os alunos 

Os exemplos não são medidas paliativas para os 

alunos com deficiência. 

Atividade para o aluno com DI e 

para os demais alunos 

Atividades e as mediações pedagógicas que 

motivam a participação dos alunos com DI nas 

práticas sociais de leitura e escrita. 

Habilidades dos discentes nos 

planejamentos e práticas curriculares 

A intencionalidade pedagógica implícita aos 

planejamentos e práticas curriculares tem como 

foco as potencialidades e habilidades de todos 

os alunos inclusive dos alunos com DI. 

Práticas curriculares para todos os 

alunos e para os alunos com DI  

Atividades para os alunos com deficiência 

intelectual e a articulação dessa atividade com o 

currículo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A noção de flexibilização foi apresentada no estudo como uma das 

características do currículo planejado e do currículo em ação como evidente no quadro 

acima (Quadro 09). Essa flexibilização estava relacionada à identificação dos objetivos 

de ensino e aprendizagem para todos os alunos. Outro aspecto mencionado foi que as 

atividades diferenciadas, com base no argumento do currículo flexível na perspectiva da 

inclusão, não poderiam ser medidas paliativas para os alunos com deficiência 

intelectual. Nesse tópico, os resultados evidenciaram a desconstrução de práticas 

engessadas no currículo escolar. A constituição de novas práticas curriculares trouxeram 

rebatimentos para as mediações pedagógicas e para o processo de ensino e 
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aprendizagem de todos os alunos, inclusive dos alunos com DI. A intencionalidade 

pedagógica presente nos planejamentos e práticas curriculares com base na flexibilidade 

da aprendizagem teve como eixo as potencialidades e habilidades de todos os alunos 

inclusive dos alunos com DI. Nesse sentido, fez-se necessário elaborar atividades para 

os alunos com deficiência intelectual articulada ao currículo e aos momentos 

pedagógicos com todo o corpo discente. 

No próximo tópico,apresentaremos as discussões acerca das práticas de leitura e 

escrita no ensino fundamental e os processos de alfabetização dos alunos com 

deficiência intelectual. 

 

 

5.1.4 Propostas de intervenção nas práticas de alfabetização de todos alunos: e os 

alunos com deficiência intelectual? 

 

 

O presente tópico tem por base a caracterização dos processos de alfabetização 

desenvolvidos no quarto ano do ensino fundamental com ênfase na participação e 

aprendizagem da língua escrita por parte de dois estudantes com deficiência intelectual 

e do planejamento e da intervenção realizada com a colaboração das professoras. 

A partir dos momentos de observação e diálogo com a professora Marta, foi 

possível a construção de uma intervenção pedagógica pautada em temáticas 

relacionadas à produção textual e especificamente as habilidades de alfabetização de 

dois alunos com deficiência intelectual. Essa intervenção teve como aporte teórico a 

discussão sobre a observação das práticas curriculares, o estudo teórico realizado nas 

sessões de estudo e planejamento e o diálogo colaborativo das professoras, 

coordenadoras e a pesquisadora: 

 

Inicialmente é realizada uma avaliação inicial que teve como 

finalidade identificar as aprendizagens dos alunos com relação à 

leitura e escrita. Para essa avaliação inicial, os alunos receberam 

uma folha de ofício na qual eram orientados a escrever o nome. 

A professora disponibiliza textos diversos (A caixa amarela 

[Anexo 04], Faz-de-Conta [Anexo 05], O Rei [Anexo 06],O 

Peixe-Espada [Anexo 07], Bola-de-Rua[Anexo 08]- os textos 

são impressos e plastificados), disponibiliza Revistas Educativas 

Sesinho, os livros “A família da Malu” de Shirley Souza (Anexo 

09) e “O baile do menino Deus” (Anexo 10).Ao longo da 

avaliação, a professora identifica os níveis de fluência dos 

alunos na leitura de pequenos textos (Anexo 11 e Anexo 12), a 

capacidade de interpretação das principais ideias dos textos lidos 
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ou de fragmentos de quadrinhos e a organização acerca do 

entendimento dos textos através da escrita das crianças.Além de 

identificar as noções mais gerais da leitura e escrita, a professora 

questiona os conteúdos específicos da língua portuguesa: usos 

de sinais de pontuação, regras acerca da escrita, uso de letras 

maiúsculas e minúsculas, diferentes entonações, dificuldade de 

reconhecer as diferenças fonéticas de determinadas e as 

dimensões semânticas das palavras ao longo dos textos(DIÁRIO 

DE CAMPO Nº70, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° 

ANO). 

 

As avaliações individuais no quarto ano do Ensino Fundamental possibilitaram 

identificar as semelhanças e diferenças dos alunos com deficiência intelectual no que se 

refere às aprendizagens da leitura e escrita. A identificação das habilidades e 

dificuldades dos alunos se constitui em um alicerce para a realização da proposta de 

intervenção na sala de aula. 

Com base nos momentos de observação na turma do 4° ano B e nas demais 

turmas da escola e a partir dos diálogos colaborativos com as professoras durante as 

sessões de estudo e planejamento curricular fez-se necessário problematizar a inserção 

do aluno com deficiência intelectual nas propostas pedagógicas direcionadas a todos os 

alunos. 

Nesse sentido, é elaborado no contexto da pesquisa um quadro com base nas 

proposições Pletsch e Glat (2012) acerca dos processos de escolarização de pessoas com 

deficiência intelectual. Na análise das autoras, os parâmetros do planejamento curricular 

tinham como ênfase os Planos de Desenvolvimento Individualizado. No estudo, 

planejamento é apresentado como instrumento pedagógico que possibilita inclusão, 

participação e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual no contexto de 

oportunidades de aprendizagem na relação com os pares sem deficiência. No contexto 

da pesquisa, a organização e adaptação do quadro estavam associadasàs demandas da 

escolapara repensar o planejamento no contexto da escolarização de alunos com 

deficiência intelectual, como expressono discurso abaixo: 

 

E essa preocupação do grupo exatamente pelo seguinte: Eu estando 

aqui ou eu não estando aqui, eu ou qualquer uma delas, haverá um 

instrumento para nortear o que eu vou fazer. Não é eu chegar e vou 

fazer com os alunos com DI, da forma como eu quero,porque? Não! 

Há um instrumento, como? O que nos leva hoje a pensar nesse 

instrumento, é esse projeto político pedagógico que temos hoje, só que 

já avançamos muito em relação a ele, por isso que eu digo, falta a 

questão do registro então assim, ele vai organizar a nossa caminhada, 
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e a nossa caminhada precisa está organizada, porque vamos dizer 

assim, se a professora Marta não tiver, então Ane não pode dizer  “ah 

eu não consigo planejar”, como assim eu não consigo planejar?(...), 

não pode ser do nada, o professor chegar e fazer o que dá na cabeça, 

“Não é porque eu valorizo o conhecimento prévio do aluno” Hã? 

(FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°01). 

 

A coordenadora identificou a constituição deplanejamentos para nortear a 

organização curricular como uma das necessidades nos processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos com DI. As professoras e a coordenadora nos diálogos com a 

pesquisadora expressaram duas dimensões para a construção de um instrumento, que 

por um lado, possibilitaria a inserção desse aluno nas práticas curriculares,por outro 

lado expressaria as estratégias de ensino da leitura e escrita (principalmente dos alunos 

que ainda não estão alfabetizados). 

A coordenadora ressaltou que a reflexão sobre o planejamento é um passo 

decisivo para orientar os processos de ensino dos alunos com DI para desconstruir 

posturas equivocas como a espontaneidade das práticas curriculares direcionadas a esses 

alunos sob o álibi de valorizar o conhecimento prévio do aluno algumas práticas 

subestimam as capacidades e habilidades que poderão ser desenvolvidas a partir da 

mediação pedagógica. 

O quadro 10, como citado anteriormente foi construído com base nas 

formulações de Pletsch e Glat (2012), no contato empírico com as práticas curriculares 

da escola e no trabalho colaborativo com as pedagogas docentes para direcionar o 

planejamento curricular de todos os alunos e dos alunos com DI: 

 

Quadro 10: Quadro norteador para o planejamento curricular e práticas de 

alfabetização 

Tópicos Explicação Planos 

Habilidades e motivações 
O que sabe? Do que 

gosta? 
 

Objetivos propostos para 

esse aluno: 
O que aprender/ ensinar?  

Estratégias e cronogramas 

para a realização das 

atividades pedagógicas 

Como fazer? Em quanto 

tempo? 
 

Recursos didáticos e 

materiais 

O que usar para ensinar? 

Como? 
 

Atribuições da professora 

e da professora auxiliar? 

Como será a participação 

das professoras? 
 

Habilidades de leitura e 

escrita 

Como desenvolver tais 

habilidades? 
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Habilidades relacionadas 

às práticas curriculares 

Como incluir o aluno com 

deficiência intelectual nas 

atividades? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

É válido ressaltar que o quadro10 teve como finalidade sistematizar ações 

pedagógicas para toda a turma. Os tópicos apresentados não foram restritos a presença 

do aluno com deficiência intelectual, mas poderiam nortear os processos de ensino e 

aprendizagem de todos os alunos. No momento do planejamento, as professoras a 

apresentavam os objetivos pedagógicos das atividades eorepensardas práticas 

curriculares para todos os alunos de acordo com o acompanhamento do processo de 

aprendizagem. Alertávamos para a não antecipaçãodo ponto de chegada da trajetória de 

ensino e aprendizagem do aluno com DI. 

Os tópicos surgiram dos aspectos elencados dos diversos aspectos da 

observação, como: atividades de leitura e escrita realizadas com todos os alunos; 

elaboração do trabalho pedagógico – planejamento; planejamento das situações 

pedagógicas para os alunos com deficiência intelectual; processos de ensino; 

participação dos alunos com deficiência intelectual nas atividades; instrumentos de 

avaliação; relação docente com a heterogeneidade das turmas (interação com os 

estudantes com e sem deficiência); desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 

dos alunos com deficiência intelectual; materiais didáticos e recursos metodológicos 

para as aulas. 

Durante as sessões, um aspecto mencionado nos discursos docentes foia 

dificuldade de planejamento tendo em vista o desenvolvimento de atividades para o 

aluno com DI no contexto dos conteúdos trabalhados com a turma. Portanto, o quadro 

poderia se constituir um plano de trabalho para direcionar os planejamentos docentes. 

A coordenadora e as professoras evidenciaram essa dificuldade de planejar ações 

pedagógicas para os alunos com deficiência intelectual: 

 

A professora Joana fala que momento de planejar as aulas ainda não 

tem clareza de quais objetivos serão apresentados para os processos de 

ensino dos alunos com DI nas turmas do 4° ano e 5° ano (DIÁRIO DE 

CAMPO Nº65, SALA DA PEDAGOGA JOANA, 4° ANO). 

 

A gente não tem definidos os objetivos para os nossos alunos com 

deficiência, a gente nunca traçou estratégias e cronogramas para 

realizar essas atividades, a gente até trabalha com os recursos 
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didáticos, como as meninas fizeram algumas adequações numas 

atividades, mas é tudo muito pontual, vamos dizer assim, para aquele 

momento, para àquela hora, não há um começo meio e fim,certo 

(FALA DA COORDEANDORA, SESSÃO N°05). 

 

As evidências empíricas ao longo da pesquisa apontaram para a relevância na 

definição de objetivos gerais e específicos nos planejamentos direcionados a todos os 

alunos inclusive aos alunos com DI.  As ações pedagógicas direcionadas aos processos 

de alfabetização desses sujeitos precisavam se constituir enquanto atividades 

sistemáticas no âmbito do currículo proposto e do currículo em ação. 

Nessa perspectiva foi preciso repensar os processos de ensino e aprendizagem 

relacionados à constituição dos currículos. Os objetivos pedagógicos precisam estar 

contextualizados com a dimensão da flexibilidade das práticas curriculares a partir das 

singularidades da aprendizagem de todos os sujeitos. Essa ideia dos parâmetros 

flexíveis não é exclusiva do aluno com DI, mas desconstrói a noção de currículo e 

processos de ensino homogeneizadoras. 

No primeiro tópico do quadro 10 “Habilidades e motivações”, identificamos as 

potencialidades da turma em geral e dos alunos com DI. Nos momentos de observação 

foi possível identificar temáticas de interesse dos alunos. Especificamente na turma do 

4° ano, o aluno Pedro apresentava motivação para conversar sobre alimentação e 

músicas relacionadas a diversos estilos musicais característicos da comunidade onde 

reside. 

Esse tópico teve como finalidade apresentar os conhecimentos prévios desses 

alunos e partir de aspectos motivadores para a participação de todos os alunos, na 

interação do aluno com deficiência e seus pares sem deficiência. 

No segundo tópico, um passo imprescindível foia definição de objetivos para 

todos os alunos. Na definição dos objetivos para o trabalho pedagógico para os alunos 

com deficiência intelectual, os professores não poderiam antecipadamente traçar 

objetivos e partir do princípio que o aluno com deficiência não poderá alcançar. A 

constatação dos objetivos alcançados ou não pelos alunos acontece na dinamicidade 

doensino e aprendizagem. 

No terceiro tópico, apresentamos as estratégias e cronogramas para a realização 

das atividades pedagógicas, nas quais, os alunos com deficiência estariam inseridos. A 

partir do planejamento, os professores poderiam organizar situações escolares para o 

desenvolvimento de uma postura ativa e de cooperação para a apropriação dos 
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conhecimentos curriculares.  A definição de cronogramas estava relacionada ainda, a 

consciência da flexibilidade dos tempos e ritmos no contexto da heterogeneidade 

discente. 

Fez-se necessário apresentar os recursos didáticos e materiais pedagógicos 

utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. Por isso, no quarto tópico as 

professoras tiveram a possibilidade de apresentar esses recursos como instrumentos para 

interação dos alunos com os objetos de conhecimento do currículo. 

Repensar o planejamento da escola, lócus da pesquisa, foi problematizar a 

atribuições da professora e da professora auxiliar para todos os alunos.  O planejamento 

curricular precisava apresentar harmonia entre as responsabilidades das duas 

professoras e ainda construir um cenário de cooperação, na qual a turma conta com duas 

professoras. 

O quinto tópico evidenciou a organização das responsabilidades das docentes e 

pode contribuir para desconstruir concepções acerca da professora auxiliar como 

professora específica para o aluno com deficiência intelectual. A professora Amanda 

evidenciou essa necessidade de colaboração das duas professoras atuantes em 

determinada sala: 

 

E também Gessica, eu acho que uma das coisas, a gente vai às 

tentativas, lógico, a gente vai construído. A gente vai às tentativas 

respaldadas. E uma das coisas que é realmente uma das preocupações 

da gente é a professora e a professora auxiliar. E hoje é o que me 

angustia de verdade, com uma turma que hoje estou vivenciando, que 

é uma turma bem desafiadora nesse processo. Hoje eu não tenho ainda 

a possibilidade de me desdobrar para atender os vários grupos de 

alunos. Fazer um trabalho individualizado para acompanhar os 

processos de sistematização da leitura e escrita. E, eu vejo que hoje 

quem perde com isso é os alunos, e a professora Amanda, é lógico, 

porque eu não estou consegui chegar neles com a qualidade que eu 

preciso ser, que era necessária. Então assim, a presença de Valéria 

(auxiliar) na sala é muito significativa, porque o trabalho dela precisa 

seguir essa excelência, para que eles conseguiam fazer o que a 

professora Amanda não consegue. E eu não estou conseguindo, e eu 

preciso atender essa demanda que tenho em sala. E angustia a gente 

como professora considerada professora titular, porque todos se 

rementem a professora de sala. Então isso tem gerado uma 

preocupação muito grande. Eu digo que nossos alunos são objetos de 

estudo, e eu estou deixando de aprender muito. Não sei as demais, que 

tem outras realidades na sala, como é que está sendo (FALA DA 

PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO N°05).  
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O discurso da professora Amanda expressou a relevância de compreender a 

função da professora e da professora auxiliar como professoras da turma. O trecho 

acima apresentou o relato da professora Amanda na turma do terceiro ano, e explicitou a 

necessidade de articulação do seu trabalho com a outra professora para o 

acompanhamento de todos os alunos. Outro ponto a ser destacado foia conscientização 

dos alunos acerca da função desse professor para desconstruir noções equivocadas do 

professor auxiliar como professor específico do aluno com deficiência. 

Nas práticas pedagógicas do ensino fundamental foi preciso explicitar as 

habilidades de leitura e escrita planejadas em articulação com as diferentes situações de 

ensino e aprendizagem na escola. 

No sexto tópico, ressaltamos o planejamento e práticas curriculares com vistas à 

aprendizagem e desenvolvimentos de todos os alunos no que diz respeito à linguagem 

escrita. As diversas disciplinas do currículo escolar tiveram como eixo a apropriação de 

conceitos com base na assimilação da leitura e escrita. A escola precisava fomentar usos 

sociais da leitura e escrita para os alunos com deficiência intelectual para a atuação na 

ZDP, e consequentemente interferir no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. 

Por fim, no tópico denominado habilidades relacionadas às práticas curriculares 

direcionou a participação dos alunos nas situações de ensino e aprendizagem da turma 

em geral. Os princípios do currículo flexível não estavam relacionados à exclusão do 

aluno com deficiência intelectual das práticas curriculares planejadas para os demais 

alunos.  

É válido ressaltar que o quadro apresentado não se constitui enquanto fórmula 

ou modelo infalível de planejamento com vistas à aplicação nas práticas pedagógicas e 

curriculares. O quadro foi um instrumento para organizar as intenções pedagógicas, pois 

no contexto da pesquisa, inexistia uma intencionalidade do ato pedagógico direcionadoa 

aprendizagem da leitura e escrita aos alunos com deficiência intelectual nos contextos 

inclusivos. 

Na concepção da professora Amanda o quadro teve como contribuição 

possibilitar um direcionamento para o planejamento e práticas curriculares:  

 

A partir do que você está discutindo, algo que tenho anotado aqui. 

“Pensar um direcionamento para o trabalho a longo prazo, pensar um 

foco chave para desenvolver todo o trabalho, exemplo, texto musical, 

joga da memória, para ampliar as práticas inclusivas, então assim o 
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que você falou eu já fui tentando organizar na minha cabeça. Esse 

estudo é um norteador, e para a gente, vai ajudar muito. A gente 

precisa organizar realmente as nossas práticas, e é justamente essa 

proposta que você está aqui, a gente precisa realmente rever as nossas 

praticas para chama-las de inclusivas (FALA DA PEDAGOGA 

AMANDA, SESSÃO N° 03). 

 

A professora Amanda expressa os aspectos positivos da construçãodo quadro 

norteador do planejamento e suas implicações para o trabalho pedagógico direcionado 

aos alunos com deficiência, no que diz respeito à organização das práticas curriculares e 

do ensino e aprendizagem para justificar processos educacionais inclusivos. 

Na reflexão sobre o currículo e os processos de escolarização de pessoas com 

deficiência intelectual com vistas à inclusão, éfundamental questionar uma escola que 

em pleno século XXI, ainda não alcança grupos que historicamente foram excluídos do 

ensino e aprendizagem. Nas palavras de Bezerra (2008, p.329):  

 

Rever nossas práticas, questionar as trajetórias, decidir os caminhos, 

apropriarmos dos conhecimentos, possibilita-nos a potencializar 

práticas pedagógicas que realmente atendam as expectativas e 

necessidades das pessoas com deficiência em seu processo de 

escolarização. 

 

As reflexões acerca do planejamento e prática curricular no âmbito da 

intervenção e das sessões de estudo evidenciaram a análise reflexiva do planejamento 

no ofício docente. A reflexão acerca dos processos de ensino e aprendizagem 

apresentava a relevância da problematização dos aspectos curriculares direcionados a 

todos os alunos e não restritas aos alunos com deficiência intelectual. O contato com a 

professora de Língua portuguesa do 4°ano B possibilitou a construção de um 

planejamento para toda a turma com a colaboração da pesquisadora, como pode ser 

observado abaixo (Quadro 11): 

  



224 

 

Quadro 11: Quadro de planejamento curricular e práticas de alfabetização do 4° 

ano “b” 

Tópicos Explicação Planos 

Habilidades e 

motivações 

O que sabe? Do que 

gosta? 

Os alunos demonstram interesse pela 

leitura das Histórias em Quadrinhos 

No caso de Pedro- interesse pelos 

personagens da Turma da Mônica 

Objetivos propostos 

para esse aluno: 

O que aprender/ 

ensinar? 

Reconhecer as especificidades das 

Histórias em Quadrinhos 

Produção dos Quadrinhos - enredo, 

Ilustrações 

Utilização dos balões de acordo com as 

especificidades da linguagem 

Problematizar nomes significativos e o 

enredo com Pedro e Paulo 

Estratégias e 

cronogramas para a 

realização das 

atividades pedagógicas 

Como fazer? Em 

quanto tempo? 

Uma semana para as produções 

individuais e coletivas das Histórias em 

Quadrinhos 

Recursos didáticos e 

materiais 

O que usar para 

ensinar? Como? 

Gibis, ilustrações com os personagens, 

balões para organizar os textos dos 

quadrinhos, cartolinas, folha de ofício. 

Atribuições da 

professora e da 

professora auxiliar? 

Como será a 

participação das 

professoras? 

As duas professoras atuam no 

direcionamento da produção das HQs 

Habilidades de leitura e 

escrita 

Como desenvolver 

tais habilidades? 

No contato com as HQs , espera-se 

desenvolver habilidades de leitura das 

imagens e dos textos e sua articulação 

para a compreensão da linguagem nas 

HQS 

 

Desenvolvimento da escrita na 

produção dos enredos e na organização 

dos balões 

 

Registro dos enredos de Paulo e Pedro 

Habilidades 

relacionadas às práticas 

curriculares 

Como incluir o 

aluno com 

deficiência 

intelectual nas 

atividades? 

Compreensão das onomatopeias e 

relações com as diversas temáticas 

trabalhadas em outras disciplinas- 

frutas na alimentação de Magali, 

quantidade dos personagens- 

matemática 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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No quadro 11 elencamos objetivos e tópicos gerais para os todos os alunos. Em 

alguns tópicos apresentamos aspectos específicos para o desenvolvimento da leitura e 

escrita dos alunos com DI com vistas a contribuir para o processo de alfabetização na 

interação com os demais alunos. 

O planejamento apresentado no quadro acima foi elaborado coletivamente. No 

decorrer das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular foi proposto as participantes 

o estudo da pesquisa de Pletsch e Glat (2012) e a discussão sobre processos de 

alfabetização de alunos com DI e o debate acerca das concepções de currículo e 

flexibilização. Posteriormente, a pesquisadora apresentou o quadro 11 e discutiu 

coletivamente com todas as professoras. A partir da análise dos momentos de 

observação, a pesquisadora propôs algumas mudanças e fez adaptações do quadro para 

a organização e planejamento de práticas curriculares para todos os alunos. O quadro 

não teve como objetivo o planejamento de ações pedagógicas individualizadas para os 

alunos com deficiência intelectual. As alterações e o quadro foram novamente 

apresentados às professoras e coordenação pedagógica da escola, nos turnos matutino e 

vespertino. 

Na quinta sessão de estudo e planejamento curricular, a pesquisadora juntamente 

com as professoras e coordenadora da escola apresentaram a partir do diálogo a 

necessidade de definir objetivos pedagógicos para os alunos com deficiência, inclusive 

dos alunos com deficiência intelectual, no contexto das práticas curriculares e dos 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. 

 

Coordenadora: Vamos começar pelo 4° ano B e a gente começa por 

Pedro, as professoras de Pedro, quais as habilidades que a gente 

observou e quais as motivações, a gente sabe alguma coisa sobre isso?  

Gisele: Eu acho que uma coisa que já se falou, uma coisa que 

interessa muito a ele é a comida, e também utilizo muito com ele a 

música, porque vez ou outra ele está cantando músicas. Até a bandeira 

do Brasil, que a toda hora ele está com ela. 

Coordenadora: Isso é uma situação desde quando ele era 

pequenininho 

Gisele: Acho que essas três coisas são mais notáveis (FALAS DA 

COORDENADORA E DA PEDAGOGA GISELE, SESSÃO N°05). 

 

No diálogo apresentado acima, a coordenadora e a professora auxiliar 

reconheceram aspectos da experiência de Pedro referente às suas motivações. Identificar 

essas motivações pôde se constituir em ponto crucial para a sistemática do planejamento 
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para todos os alunos e assim contribuir para os processos de ensino na inserção do aluno 

com DI na sala junto com seus pares.  

Do ponto de vista didático, toda ação docente intencional apresenta objetivos 

para respaldar os processos de ensino na sala de aula. Esses objetivos não podem ser 

impostos como dogmas a seres seguidos, mas se transformam a partir da reflexão sobre 

a prática, por isso, são flexíveis a partir das necessidades de cada aluno, na construção 

dos conhecimentos escolares.  

As necessidades discentes poderiam trazem implicações e modificações nas 

realizações das atividades com a finalidade de articular as atividades aos processos de 

aprendizagem e como as professoras identificam o processo do aluno a partir dos 

objetivos propostos (STAINBACK et al., 1999). 

A professora Aline, lecionava as disciplinas de matemática e Ciências,no 

decorrer da sessão questionou e reiterou quais os objetivos traçados com relação aos 

processos de ensino direcionados a Paulo:  

 

Eu acho que assim, às vezes é uma questão também, é o que Géssica 

falou, é uma questão da gente entender o que é que a gente quer com 

Paulo, né? Aonde a gente que chegar, até aonde a gente pode ir? Se a 

gente não tiver isso também em mente, nem ele vai e nem a gente sabe 

como vai, por isso é muito pertinente à história do quadro (quadro 

10), o que você quer com aquele aluno (FALA DA PEDAGOGA 

GISELE, SESSÃO N°05). 

 

Os objetivos direcionados a todos os alunos e no trabalho pedagógico com a DI 

evidenciou a dupla função do planejamento e práticas curriculares. Essa dupla função 

diz respeito às metas alcançadas pelo discente, ou seja, quais são as expectativas 

formuladas com relação a suas aprendizagens no âmbito da apropriação dos 

conhecimentos curriculares e está relacionada ao direcionamento da ação docente na 

sala de aula. A coordenadora reafirmou que esses objetivos precisam ser definidos e 

relacionados à “[...] elaborar concretamente uma trajetória e desenvolver” (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°05). 

No excerto abaixo, a coordenadora direcionou a discussão acerca da centralidade 

da alfabetização nos processos de ensino e aprendizagem da escola, como uma das 

demandas pedagógicas da escola para o ano de 2016: 
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Com relação à alfabetização, faz dois anos que a gente vem com essa 

preocupação, então a gente precisa para de pensar e começar a agir 

(...). Então assim, eu acho que está na hora, porque vai ter aí, vamos 

dizer, a gente vai ter alunos que vão sair sem estar alfabetizados no 

ciclo de alfabetização. E ai a gente já está pensando em coisas boas, já 

está pensando em formar um time de professores alfabetizadores nessa 

escola, sabe? Vai ter algumas mudanças a e a gente quer esse processo 

de alfabetização bem feito... Então assim, a gente vai formar esse 

grupo bem bacana (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°05). 

 

A consciência política e pedagógica da função da escola no processo de 

alfabetização dos alunos com deficiência ressaltou os aspectos elencados na literatura 

científica, primeiramente no reconhecimento da aprendizagem da leitura e escrita com 

um direito dos sujeitos com DI. Nesse sentido, a escola teve como objetivo planejar e 

propor, no cotidiano da sala de aula, práticas sociais nas quais se evidencie a utilização 

das habilidades linguísticas (MARTINI-WILLEMIN, 2013; KIRK et al.,2015). 

Quanto à centralidade da alfabetização nos planejamentos e práticas curriculares 

faz-se necessário inserir os estudos com DI nas propostas de alfabetização como 

menciona a coordenação da escola referenciada pela pesquisa de Tavares et al. (2015). 

Nas práticas pedagógicas é essencial a articulação dos aspectos da decodificação dos 

fonemas e da compreensão de leitura nas propostas curriculares com a finalidade de 

desenvolver habilidades metacognitivas. É válido ressaltar, ainda, as contribuições da 

identificação dos os conhecimentos prévios dos alunos como passo fundamental para a 

inferência na leitura (TAVARES et al.,2015). 

Repensar a alfabetização no currículo do Ensino Fundamental não foi uma 

temática relacionada à presença do aluno com deficiência intelectual na escola, bem 

como, refletir sobre os avanços e desafios dos alunos na apropriação da leitura e escrita 

perpassou a aprendizagem de todos os alunos.  

A partir dessa perspectiva que perpassou as sessões colaborativas as professoras 

mencionaram que é necessário pensar em ações sistemáticas para os demais alunos que 

ainda não alcançaram êxito na alfabetização e ressaltam um novo direcionamento para 

os planejamentos curriculares a partir dos “objetivos, realmente a questão da 

alfabetização, e a gente está pensando de certa forma, pelos níveis [...] (FALA DA 

PEDAGOGA MARIA, SESSÃO N°05)”. 

A temática da intervenção realizada no 4°ano do Ensino Fundamental nasceu na 

colaboração com a professora Marta. A docente reconheceu as HQs como uma temática 

motivadora para os alunos com DI, bem como para a turma em geral. 
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Essa questão de recontar as histórias, e tinha vídeo com a evolução 

dos quadrinhos, e eles foram falando, Paulo e Pedro foram 

interagindo, e quando a gente passou um recorte da turma da Mônica, 

por percebendo essa identificação de Pedro, essa intimidade com a 

história, ele tinha a história decorada, no começo eu fiquei na duvida 

se ele estava só repedindo, mas daí é um caminho para pensar como 

vamos à construção, juntar ele e Paulo, os dois juntos construir a 

historia, construir com os outros colegas, construir em grupo, mudar a 

proposta. Hoje eu estava pensando com eles algo individual, mas daí 

rever com os meninos, que eles estejam em grupos, e aconteça essa 

interação (FALA DA PEDAGOGA MARTA, SESSÃO N° 05). 

 

No momento de reflexão sobre sua prática, a professora Marta questionou a 

atividade individual para os alunos com DI acerca das HQs. Nesse momento de estudo, 

a docente identificou a temática de interesse da turma e estudou acerca do trabalho com 

os conteúdos da língua portuguesa a partir da interação dos alunos com DI e os pares no 

processo de construção dos enredos. Esse momento de interação possibilitou a 

professora questionar o desenvolvimento cognitivo do discente com DI a partir da 

colaboração com seus pares e possibilitou atingir níveis de desenvolvimento 

diferenciados. 

A concepção de zona de desenvolvimento proximal enfatiza o processo de 

ensino e das mediações sociais para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores dos indivíduos. Nesse sentido, Vygotsky (1997) analisa o processo 

psicológico do sujeito com deficiência intelectual e identificar o desenvolvimento das 

funções psicológicas. Portanto, é essencial pensar nos currículos e práticas pedagógicas 

para além das dificuldades de abstração ou generalização. O foco de análise das 

professoras que atuavam com os alunos com DI foi compreender outros aspectos do 

desenvolvimento como a dimensão social e os diversos acessos aos conhecimentos do 

currículo escolar como dimensões que afetam a constituição das aprendizagens desses 

indivíduos. 

No que se refere às práticas de leitura e escrita na escola, a estagiária Ane propôs 

a utilização de uma leitura com significado como base para os processos de 

alfabetização dos alunos com DI. A seguir, apresentamos o excerto no qual Ane 

explicitou essa leitura e outras estratégias aliadas aos processos de alfabetização: 

 

É partindo desse princípio que eles gostam e ai a gente começar a 

introduzir as coisas, pegar as embalagens de pipoca, de biscoito, para 
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começar a identificar as letras, partir do som, e começar por aí... trazer 

músicas e essas coisas que eles gostam, então é isso. Levar alguma 

coisa concreta, para que você vai utilizar isso, vai aprender a escrever? 

A gente pode trazer receita também, e a partir disso produzir um livro 

de receitas, não sei se é possível, se dar certo, mas pode mudar alguma 

coisa, pode ser...seria legal (FALA DA PEDAGOGA ANE,SESSÃO 

N°05). 

 

Como exposto acima, a professora Ane teve como base de sua argumentação a 

utilização de rótulos alimentícios que os alunos têm acesso no cotidiano para os 

processos de alfabetização. Nesse caso, os processos de ensino e aprendizagem da 

leitura e escrita para esses alunos têm como ponto de partida palavras com significados 

sociais para todos os alunos. 

O ensino da leitura e escrita, na perspectiva dos usos sociais, é evidenciado no 

excerto abaixo no discurso da coordenadora. A coordenadora evidenciou a importância 

de registrar as práticas de alfabetização na perspectiva do letramento e ressaltou os 

momentos de repensar as práticas pedagógicas e o desenvolvimento de habilidades de 

leitura e escrita. 

 

Daí se a gente levar isso para o contexto do letramento, né, nos vamos 

ter muito mais sucesso, vamos particularizar aqui, diante do trabalho 

que está sendo desenvolvido, com as crianças com deficiência, em 

relação dessa habilidade de leitura, de escrita, eu acho que tem sido 

muito bom, porque as meninas têm pensando sobre, e tem de certa 

forma, elas têm agido, eu mostrei uns vídeos também, e fiquei gente 

“faça vídeo”, porque o vídeo é um instrumento de estudo para a gente 

né? E algumas intervenções têm acontecido, mas a gente precisa partir 

para essa parte da sistematização. E é isso que você tem contribuído e 

muito (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°05). 

 

A coordenadora reiterou o registro das intervenções e mencionou que as sessões 

de estudo e planejamento curricular trouxeram contribuições para o contexto escolar. 

No que se refere às práticas de leitura e escrita, no contexto da Sessão de Estudo 

e Planejamento Curricular, a estagiária Ane e a pesquisadora evidenciaram a utilização 

dos rótulos alimentícios para trabalhar com as hipóteses dos alunos acerca da leitura. 

Tais rótulos podem estar articulados às práticas curriculares, e aos conhecimentos 

curriculares a serem ensinados a todos os alunos. 

 

A gente podia pensar como isso que a gente fez para esse aluno podia 

se aplicar no contexto curricular mais amplo, por exemplo, se Amanda 
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ou Marta estão trabalhando com rótulos para os alunos com 

deficiência intelectual na turma do 3° e 4° ano, o que esse rótulo pode 

servir para um aluno mais avançado como Alana? Vamos ver as 

informações nutricionais desse alimento, o que tem ali de carboidrato, 

pensando mais amplo, pensa na especificidade desse aluno, e vai 

pensando mais na frente como eu posso trabalhar isso com todos os 

alunos, como isso acontece, por exemplo, no aparelho digestivo, e 

pode fazer uma articulação com ciências, então você está trabalhando 

uma atividade de leitura e de escrita com esse aluno com deficiência 

intelectual, e ao mesmo tempo está trabalhando as práticas 

curriculares mais amplas com os demais alunos, incluindo esse aluno 

também nessa questão, então eu acho que a gente pode ir pensando 

nesse exercício, fica no nível primeiro do planejamento, depois vai 

para a ação, às vezes na ação a gente vai ter que rever esse 

planejamento, e ensinar é assim, né? Independente de ter um aluno 

com deficiência intelectual ou não, independente de ter uma criança 

que também trabalha assim, você lança a proposta, às vezes, não 

interessa para o grupo, e agora tem que rever essa questão, então eu 

acho que a gente tem que ter um ponto de partida, esse é o primeiro 

passo de qualquer ação pedagógica é ter um plano de partida, e para o 

aluno com deficiência intelectual também é necessário esse ponto de 

partida (FALA DA PESQUISADORA,SESSÃO N°05). 

 

 A seguir, a figura 17 apresenta a atividade acerca dos rótulos planejada a partir 

da colaboração com as pedagogas nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular: 
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Figura 17: Atividade rótulos 

Atividade rótulos 

 

Passo 1: Pedir para o aluno observar e ler o que está escrito 

Passo 2: Observe o rótulo abaixo e elabore um pequeno texto: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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A pesquisadora apresenta a atividade mencionada com os rótulos, na figura 17, e 

insiste na perspectiva de planejar ações, nas quais, os alunos com deficiência intelectual 

e osdemais alunos aprendam juntos. No trecho abaixo, a pesquisadora e a coordenadora 

elencam exemplos observados nas práticas das professoras para ilustrar a relevância de 

oportunizar atividades pedagógicas para toda a turma na perspectiva da inclusão, 

participação e aprendizagem dos alunos com DI:  

 

E ter o cuidado de quando a gente colocar esse quadro norteador do 

planejamento, não ser um plano segregado com o que está 

acontecendo com os demais. Porque os alunos já estão em um nível de 

socialização tão grande que eles não querem fazer algo diferente dos 

demais, acho que Joana viu a felicidade de Pedro quando ele viu que 

estava fazendo um mapa igual o de todo mundo, ele saiu mostrando a 

todo mundo: “olha o meu mapa”, na minha leitura ele se sentiu parte 

da turma como todos os outros. Minutos depois você perguntou 

“Pedro, o que você desenhou?” Ele respondeu: “Um mapa do Brasil.”, 

depois você perguntou para saber se ele tinha só contornado, ou se ele 

sabia o que ele estava contornando, eu acho que foi nesse sentido, e 

ele respondeu que fez o mapa do Brasil (FALA DA 

PESQUISADORASESSSÃO N°05). 

 

De qualquer forma, é bom a gente pensar qual objetivo a gente esta 

propondo para esses alunos, mesmo que quando a gente for colocar 

em ação aquele objetivo não tenha sido alcançado, porque isso pode 

acontecer com o aluno com deficiência, como pode acontecer com a 

turma inteira, a gente tem um norte, e não esperar sempre vir do outro, 

fazer também a nossa parte enquanto pedagogo, como eu vou 

trabalhar essa consciência fonológica com sentido para esses alunos, 

eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, embora a 

opinião do profissional seja muito importante, e possa nos direcionar 

para outros caminhos, mas pensar como eu vou trabalhar 

especificamente com esses alunos no contexto da sala de aula, que 

alguns outros alunos que não tem deficiência também estão chegando 

ao terceiro quarto nível com muita dificuldade, com uma leitura com 

mais fluência, de atribuir um significado a essa leitura, então é um 

momento da gente rever toda nossa prática, com todos os alunos, 

então, para que ele consiga realmente sair dessa zona da codificação e 

decodificação,e partir para esses significados, infelizmente não vamos 

poder resolver o problema da família, a gente pode até problematizar 

algumas questões, tentar despertar uma consciência critica nessa 

família, mas ir tentando pelo menos a consciência nesse aluno. A 

importância que a leitura pode ter, que a escrita pode ter para ele, para 

além do que a escola possibilita (FALA DA PESQUISADORA 

SESSSÃO N°05). 
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É, exatamente ,quando a gente pensar nessa atividade, pensar na 

possibilidade de levar essa atividade para todos, como aconteceu, não 

lembro qual foi o grupo, mas assim, que a professora pensou uma 

atividade específica, mas acabou que todo mundo se envolveu com 

aquela atividade, e isso foi muito legal porque é preciso nós fazermos 

também o que a gente está provocando neles (FALA DA 

COORDENADORA SESSSÃO N°05). 

 

No primeiro excerto, a pesquisadora compartilha a experiência prática na sala da 

professora Joana, na qual uma atividade anteriormente individualizada para o aluno com 

DI foi utilizada em uma aula posterior para o ensino do conteúdo curricular: divisão 

política das regiões brasileiras da disciplina de Geografia. Apresenta-se ainda a 

relevância do aluno sentir-se parte do grupo a partir da participação na atividade. 

No segundo excerto, questionam-se os objetivos propostos no planejamento das 

atividades para o grupo e para o aluno com DI. Na quarta sessão de Estudo e 

Planejamento curricular reitera-se a noção de flexibilização como inerente ao ato de 

ensinar. A alteração de um objetivo relacionado ao processo de alfabetização como 

mencionado anteriormente no segundo excerto não está atrelada a presença de um aluno 

com DI, mas aos caminhos de construção semântica e fonológica dos alunos. É válido 

ressaltar ainda que essa construção não é espontânea, mas socialmente constituída a 

partir da mediação pedagógica.  

No terceiro excerto, a coordenadora retoma outro exemplo no qual a atividade 

específica no âmbito do planejamento curricular transforma-se em atividade para todo o 

grupo no contexto do currículo em ação na sala de aula. 

O planejamento curricular, nas práticas pedagógicas, é essencial para a reflexão 

acerca do currículo materializado nas ações das professoras. No contexto da pesquisa, 

apresenta-se o planejamento proposta a turma do 4° ano B para a discussão coletiva das 

professoras: 

 

Comecei o encontro apresentado às professoras o planejamento com 

base no Quadro norteador para o planejamento curricular e práticas de 

alfabetização. O quadro elaborado a partir das observações e 

colaboração da professora Marta foi socializado para as demais 

professoras expressarem suas opiniões acerca dos aspectos planejados. 

A partir da leitura, as professoras começaram a fazer alguns 

questionamentos acerca de como seriam as atividades propostas. 

Quando apresento a proposta, Marta cita que no começo da aula 

trabalhou com a brincadeira Adoleta para relembrar os conteúdos 

estudados: onomatopeias e HQs. Ela ressalta, no seu discurso, a 

participação de Pedro e Paulo no contexto da brincadeira. Pedro é 
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questionado acerca de uma personagem de HQs que come melancia. 

O aluno primeiramente se identifica e diz que ele come melancia, 

banana e mamão e a professor Marta o questiona dizendo que é uma 

das personagens da turma da Mônica e o aluno responde que é Magali 

(DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, SESSÃO N°06). 

 

As professoras começam a questionar como seriam os procedimentos para a 

realização das atividades com os alunos com deficiência intelectual. Em alguns 

momentos é preciso reiterar a capacidade de aprendizagem e construção dos sentidos a 

partir da mediação social.  

 

A professora Amanda (professora de Pedro no ano de 2014) a 

interroga acerca da participação desse aluno no contexto da leitura das 

imagens e dos textos nas HQs. A professora Marta diz que Pedro 

folheia os Gibis e que aparenta seguir visualmente as ilustrações, mas 

que esse olhar é mais global. Já no caso de Paulo ele aponta para os 

textos contidos nos balões no sentido convencional da leitura 

(DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, SESSÃO N°06). 

 

No decorrer da sessão, as professoras expressaram o processo de construção 

colaborativo no contexto da pesquisa e suas contribuições para repensar o planejamento 

e as práticas curriculares nos processos de alfabetização do aluno com DI. A proposta 

colaborativa nas palavras de Amanda teve consonância com “o olhar da possibilidade a 

partir da observação”. 

A possibilidade da alfabetização dos alunos com DI, não se referia apenas a 

apropriação teórica da gênese social das funções psicológicas superiores. O olhar à 

possibilidade se apresentou para a pesquisadora nas interações com os alunos na 

realidade da sala de aula e nos processos de significação: 

 

Aula de geografia com Paulo. As palavras são trabalhadas a partir de 

perguntas e um caça palavras para toda a turma. Paulo passa uma 

parte do tempo tentando copiar as perguntas do quadro. Enquanto os 

alunos pensam nas respostas e procuram no caça-palavras, me 

aproximo de Paulo e o questiono acerca de “qual letra ele ouvia nas 

palavras”. “PRAIA”, o aluno primeiro responde letras do seu nome 

como a letra O, o qual já se apropriou, peço para o aluno pensar e 

enfatizo as pronúncias das sílabas. Ele identifica inicialmente as letras 

I e A. Escreve a palavra em letra bastão no caderno e ele identifica 

algumas letras no caça-palavras. Quando eu contorno a palavra ele 

menciona todas as letras que compõe a palavra e o pergunto quais 

praias ele conhece e ele prontamente me responde: Redinha, Praia do 

meio, Ponta Negra, Praia do Forte e Mãe Luiza. Essa identificação 
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sonora das letras acontece no nome BAHIA, o aluno ao ouvir repetir 

algumas vezes a pronúncia das sílabas identifica as letra B, I e A. Ao 

questionar a palavra SERTÃO, quando perguntar quais letras ele 

ouvia na sílaba “SE” o aluno relembrava o conteúdo de Geografia 

referente à região Centro-Oeste e falava cerrado, insiste com o aluno e 

ele me respondeu que tinha o CI.  Repeti e ele falou que era o S e o 

SE. Ao enfatizar a sílaba “tão” o aluno identifica a letra A e a letra O 

(DIÁRIO DE CAMPO Nº83, SALA DA PEDAGOGA JOANA, 4° 

ANO). 

 

A professora Amanda, com base no exemplo do conflito cognitivo43do 

aluno na identificação da letra C para representar o fonema inicial da 

palavra “sertão”, evidencia a necessidade de compreender a escrita 

espontânea e a construção conceitual dos alunos aliados ao recurso do 

silabário para a consulta das sílabas e letras na escrita das palavras, 

prática utilizada para os demais alunos na consolidação da 

alfabetização (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 

SESSÃO N° 06). 

 

No momento da atividade direcionada aos conhecimentos acerca da região 

Nordeste, foi possível identificar uma lacuna no que se refere ao letramento e as 

articulações das disciplinas curriculares na apropriação da leitura e escrita. Os alunos 

que não conseguiram aprender a ler e escrever sentem dificuldade de estar incluídos no 

nível da participação e aprendizagem. A pesquisadora, durante os momentos de 

observação em sala de aula e durante a intervenção, ao aproximar-se do aluno 

identificou a possibilidade de saltos qualitativos na escrita desse aluno, pois ele 

apresentava a gênese da consciência fonológica das letras que compõe a palavra, 

embora a análise de sua escrita indique uma hipótese pré-silábica. 

Na perspectiva de Ferreiroe Teberosky (1986), essa hipótese apresenta 

evoluções qualitativas, pois o sujeito faz a correspondência das letras e a pauta sonora, 

como no caso apresentado anteriormente de reconhecimento de algumas letras das 

palavras ao prestar atenção nas pronúncias das palavras. No caso de Paulo, ele começou 

a associar que a sílaba “se” na palavra “sertão” está associada à letra C (correspondência 

da silaba com os sons representados) as partes sonoras semelhantes da palavra e da letra 

                                                            
43 O conceito de conflito cognitivo advém da perspectiva piagetiana acerca da construção de 

conhecimento no qual “o real oferece resistência à criança colocando-a em situação de contradição 

cognitiva o que a conduz a um avanço na construção das estruturas mentais devido à necessidade de 

superar o problema com que foi inicialmente confrontada, concorrendo, essa situação, para novas 

diferenciações e coordenações de seus esquemas cognitivos” (FERREIRA; FERNANDES, 2012, p.39). 
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C são evidentes nos argumentos de Paulo. A seguir, apresentamos sugestões da 

professora quanto às atividades para Paulo: 

 

A professora Amanda apresenta as seguintes estratégias pedagógicas 

para o aluno Paulo a partir da constatação da identificação sonora de 

letras das palavras como jogo de palavras, construção das palavras 

com alfabeto móvel e elaborar banco de palavras com letras iguais e 

fonemas semelhantes e diferentes para trabalhar com a relação 

grafema e fonema e na apropriação das palavras (DIÁRIO DE 

CAMPO DA PESQUISADORA, SESSÃO N°06). 

 

No decorrer da sessão, a professora Amanda ressaltou a necessidade de superar 

atividades enfadonhas ao longo do processo de alfabetização. Nesse sentido, defendeu a 

diversidade de estratégias pedagógicas para os alunos com DI. No caso de Pedro ela 

afirmou que é preciso ampliar o repertório de atividades, pois ele não teria motivação 

para fazer as mesmas atividades durante todo o Ensino Fundamental.  

Na análise dos quadros 10 e 11, as professoras expressaram os desafios na 

construção de planejamentos e práticas curriculares na perspectiva de inclusão dos 

alunos com deficiência intelectual e os pares sem deficiência:  

 

Esse não é o momento de fazer uma atividade com o aluno com 

deficiência intelectual, mas é o momento de fazer essa atividade para 

esse aluno com o grupo (FALA DA PEDAGOGA AMANDA, 

SESSÃO N°06). 

 

O discurso da professora Amanda evidenciava uma nova perspectiva de 

organização curricular a partir da perspectiva da inclusão.  

As atividades pedagógicas, o currículo escolar, a reflexão sobre o planejamento 

e a diversidade de estratégias de ensino no âmbito da nossa investigação teve como 

finalidade a construção de uma compreensão de aprendizagem para todos. As práticas 

curriculares, assim, não seriam reforçadores da segregação pedagógica desses 

indivíduos nas práticas escolares, nas quais o aluno com DI é minimizado quanto as 

suas capacidades de aprender juntamente com os pares sem deficiência.  

No que se refere aos processos de alfabetização paraPeeters, Moor e Verhoeven 

(2011) o currículo deveria apresentar situações de leitura e escrita como aprendizagens 

essenciais na sala de aula na proposição de atividades pedagógicas para os alunos com 

DI em interação com os demais alunos.  
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No contexto da nossa investigação acerca da alfabetização, mencionamos a 

necessidade de articular a perspectiva do letramento e aos aspectos fonológicos das 

letras e sílabas na construção conceitual da criança sobre o significado da escrita. 

A professora Amanda reafirmou que o uso do silabário não é com o intuito de 

ensinar no modelo das famílias silábicas e a professa Aline explicitou esse recurso como 

positivo para os alunos no 2° ano vespertino (a outra turma da escola na qual ela é 

professora). 

 

A professora Aline menciona que as discussões ajudam nos casos que 

não são associados a presença de uma deficiência intelectual, mas que 

permite olhar para aquele aluno que apresenta dificuldade de aprender, 

que precisa avançar nos aspectos da autonomia na escola sem esperar 

seus comandos de professora e menciona alguns casos nos quais o 

papel da professora é motivar esse aluno a aprendizagem e 

desenvolvimento da autonomia (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA, SESSÃO N°06). 

 

As discussões acerca da alfabetização e flexibilização curricular evidenciaram o 

repensar dos processos de ensino de todos os alunos. As professoras reconheceram a 

necessidade de ampliar os exemplos relacionados aos alunos com DI para as diferentes 

realidades da escola e seus dilemas para o ensino da leitura e escrita no leque de 

possibilidades de práticas sociais dessas habilidades. 

A professora Marta exemplificou que essas discussões ajudaram a descontruir 

concepções equivocadas relacionadas às capacidades de aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual e as finalidades pedagógicas implícitas as práticas curriculares no 

contexto da sala de aula.  

 

O professor tem um objetivo e os alunos com deficiência intelectual 

nos surpreendem, apresentei as letras do alfabeto móvel para Lucas e 

ele identificou todas, depois apresentei sílabas e ele também 

reconheceu, posteriormente apresentei palavras e ele já está assim 

lendo algumas palavras (FALA DA PEDAGOGA MARTA, SESSÃO 

N°06). 

 

Com base no excerto acima, a professora no contato com a experiência de 

presenciar o aluno realizando a leitura de palavras trouxe ao cerne do debate a 

possibilidade de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual. 
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Essa possibilidade foi visível em alguns momentos das práticas curriculares 

observadas. A professora Aline (professora de ciências e matemática) no 4° ano B 

retomou o conteúdo e sentou individualmente com Paulo para identificar a capacidade 

de reconhecimento sonoro das letras das sílabas das palavras.  

 

A professora senta com os alunos em roda e retoma a atividade de 

ciências sobre animais vertebrados e invertebrados. A professora 

pergunta para Paulo o que caracteriza um animal vertebrado e 

gesticula mostrando a coluna e Paulo responde que são os animais que 

tem ossos. A professora pede aos alunos para lerem as perguntas, as 

alternativas e as respostas. A professora copia no quadro as seguintes 

questões para os alunos responderem acerca do conteúdo. 

Atividade 

Com as características abaixo, classifique os animais dos grupos dos 

vertebrados: 

 Corpo coberto de penas e possuem bico 

 Pele coberto total ou parcialmente de pelos. A fêmea alimenta 

os filhotes com o leite de suas mamas 

 Pele lisa e úmida, sem pelos nem plumas, nem escamas, 

respiram por brânquias ou pulmões podem ter carapaças 

 Vivem na água, a maioria tem o corpo coberto por escamas e 

respiram por brânquias 

 Quando pequenos vivem na água, logo depois de grandes 

vivem na terra e respiram por pulmões 

Pedro não compreende a letra cursiva, mas copia a partir da escrita 

espontânea. Os alunos conversam e ficam inquietos á medida em que 

copiam as perguntas. Os alunos sentem dificuldades de compreender 

os grupos dos animais e se remetem a exemplos desses em cada grupo 

como papagaio. A professora comenta comigo que vai testar as 

discussões que ocorrem na 6° sessão de estudo e planejamento 

curricular acerca da consciência fonológica (DIÁRIO DE CAMPO Nº 

79, SALA DA PEDAGOGA ALINE, 4° ANO). 

 

No excerto acima, a professora se referia à discussão acerca da capacidade de 

Paulo de identificar algumas letras na intervenção da pesquisadora como mencionado 

anteriormente no Diário de Campo da Sessão6.  A seguir apresentamos a participação 

do aluno na atividade de ciências sobre os grupos dos animais vertebrados: 

 

A professora senta com Paulo e pergunta para ele qual o animal que é 

parecido com a iguana, ela diz que é o jacaré. A professora explica 

que a iguana e o jacaré são répteis e convida Pedro a escrever o nome 

“Répteis”, a professora pede para ele pensar na palavra e pronuncia 

pausadamente a palavra e depois enfatiza a sílaba“ré”. Nas primeiras 

tentativas, Paulo cita letras e quando a professora e a pesquisadora o 

questionam que ele ouça a palavra e repita para tentar identificar o que 

ele ouve. Ele começa a identificar as letras referentes aos sons e 
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escreve todas as letras com exceção da letra S que a professora indica 

depoisque ele tem dúvidas e não identifica a letra. A professora 

pergunta para ele quais animais têm penas e bico e ele responde que é 

o passarinho. A professora explica que o passarinho é umaave e pede 

para ele pensar quais as letras necessárias para escrever o nome. Ele 

responde que ouve a letra A e a letra V (mencionado ‘letra V de vaca’) 

e as escreve com o auxílio da professora ele identifica a letra E. A 

professora explica que tem animais que mamam (ele menciona que 

mamava quando era pequeno) a professora diz por isso são chamados 

de mamíferos. O aluno repete o ‘ma’ e faz o símbolo nas mãos como 

se fosse contar. O aluno tem dificuldade de mencionar a letra M,e ela 

diz que é a mesma letra da palavra macaco e ele que é a letra M e 

identifica as outras letras da palavra ‘mamíferos’, com exceção da 

letra F que a pesquisadora indica (DIÁRIO DE CAMPO Nº79, SALA 

DA PEDAGOGA ALINE, 4° ANO). 

 

A discussão na sessão de estudo possibilitou as outras professoras compreender 

as capacidades de Paulo no que se refere às habilidades da leitura e escrita.  Seu 

discurso e sua prática sinalizaram as contribuições da pesquisa para repensar os 

processos de alfabetização do aluno com deficiência intelectual nas suas semelhanças 

com os caminhos da aprendizagem dos alunos sem deficiência.  

Os dados das pesquisas de Oliveira (2011) revelam a influência da colaboração 

do professor e suas contribuições para os índices de aprendizagem da leitura e escrita. 

No momento que o aluno com deficiência intelectual tem a mediação dos pares mais 

experientes sejam outros alunos ou professores, é possível identificar avanços 

significativos na realização da atividade. 

Essa colaboração interfere nas construções psicológicas através dos processos de 

mediação. As relações com o outro e com instrumentos simbólicos podem contribuir 

para a apropriação dos aspectos linguísticos e para a aprendizagem da leitura e escrita 

dos alunos. 

No processo de ensino e aprendizagem das habilidades de leitura e escrita no 

ensino fundamental é preciso atentar para as lacunas nos processos de alfabetização e 

nas competências de leitura e escrita. Alguns alunos com deficiência intelectual no 

contexto da aprendizagem colaborativa ainda não desenvolveram algumas dessas 

competências (OLIVEIRA, 2011).  Contudo essas lacunas não podem explicadas a 

partir da deficiência intelectual, pois existem diversos fatores intrínsecos ou extrínsecos 

para as dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita de alunos com ou sem 

deficiência. A autora adverte: 
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[...], portanto, não se pode desconsiderar os desencontros da escola 

brasileira para garantir a todos sua plena aprendizagem, seja pelas 

condições desfavorecedoras do ensino e do trabalho escolar, seja pela 

pouca experiência com a deficiência intelectual nos sistemas comuns 

de ensino. 

 

A presença dos alunos com deficiência intelectual na escola evidenciava a 

complexidade dos desencontros na constituição de projetos pedagógicos que 

possibilitem o acesso ao conhecimento curricular. É válido ressaltar ainda que tal acesso 

evidenciou as particularidades da apropriação da leitura e da escrita ao longo da 

trajetória escolar do ensino fundamental. Os planejamentos e práticas curriculares na 

educação inclusiva teve como aporte a apresentação de ações pedagógicas para o 

desenvolvimento do potencial de aprendizagem. Essas ações têm eixos políticos, 

administrativos e didáticos e possibilita a elaboração de materiais e recursos específicos. 

As práticas curriculares, as Sessões de Estudo e Planejamento Curricular 

apontaram para os aspectos formativos da docência. Essa formação revestida das 

demandas pedagógicas e cotidianas da escola, na cooperação entre professoras, 

coordenação e pesquisadora contribuiu para a reflexão sobre a prática, desconstrução de 

concepções, transformação nas ações pedagógicas e um novo olhar sobre o 

planejamento e prática curricular. 

Entre as demandas da escola evidenciamos o papel das professoras ao 

acompanhar os processos de aprendizagem dos alunos e isso se referia também ao aluno 

com deficiência intelectual. No planejamento e nas práticas curriculares fez-se 

necessário apresentar o apoio pedagógico para todos os alunos, no diálogo com todos os 

profissionais da escola repensar ações pedagógicas e, portanto, possibilitar práticas 

exitosas nas trajetórias escolares dos alunos com DI. 

No processo de colaboração e diálogo com as professoras da escola foi possível 

identificar contrapontos e aproximações nos discursos e práticas acerca do currículo e 

dos processos de alfabetização. As sessões de estudo e planejamento apontaram para o  

repensar do ensino de leitura e escrita. 

 Durante as aulas observadas, Pedro e Paulo se apropriam dos ritos mecânicos 

das atividades escolares, contudo expressaram desinteresse e desmotivação nas 

produções da escrita e leitura:  

 

Paulo fica tirando do quadro (copiar) e colocando (escrevendo no 

caderno), daí ele vê muitas vezes um aluno da sala não compreender a 
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letra e perguntar: professora aquela letra? A gente vai lá e tira dúvida. 

Daqui a pouco ele olhou e fez assim “E aquela ali?”, ele perguntando 

que letra era aquela, ai eu olhei paro caderno dele, olhei para o quadro, 

e nada a ver né? Aí eu disse: “João, vem cá, vamos acompanhar, qual 

a letra vai lá ao quadro mostrar, aí ele foi lá e apontou uma letra, tem a 

ver com o que você mostrou aqui, está igual? Aí ele... então vamos 

entender o que você tirou de lá...porque ele usa muito as letras como o 

V do nome, o I e o T, é o que ele costuma colocar no caderno, aí ele 

começou a entender que não era igual o eu ele estava colocando ali, 

ele perceber que não era (FALA DA PROFESSORA 

ALINE,SESSÃO N°06). 

 

A professora Marta escreve no quadro uma revisão sobre o conteúdo 

adjetivos, para os alunos copiarem. Paulo copia e a professora olha 

seu caderno para identificar o nível de cópia do aluno, e diz para a 

professora auxiliar que ele já está identificando algumas letras que 

foram copiadas no quadro no formato cursivo (DIÁRIO DE CAMPO 

Nº86, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° ANO). 

 

Tal aspecto foi mencionado por Oliveira (2011, p.6) acerca dessas produções no 

contexto escolar.  A autora ressalta “muitas vezes reproduzindo a escrita escolar de 

sílabas ou palavras destituídas de sentido”, no caso de Paulo, a partir da cópia reproduz 

letras ou palavras sem significados sociais, para se sentir igual ao grupo e participantes 

de atividades iguais a do grupo, no caso de Pedro rabisca às vezes com a intenção de 

‘escrever’ alguma palavra, mas em outros momentos responde que não sabe, ou seja, 

socialmente não se apropriou do ato motor que se transforma em gesto, e esse a partir 

dos instrumentos psíquicos se transforma na representação de ideias a partir da escrita e 

suas significações sociais. 

Certa vez, a pesquisadora convidouPedro para realizar a leitura do Gibi e ele 

com a atenção direcionada as imagens, diz “não precisa não”. O planejamento e a 

prática curricular precisavam seduzir aos alunos com deficiência intelectual, bem como, 

os demais alunos a adentrarem no mundo de sentidos e significados. O currículo e as 

práticas pedagógicastiveram a tarefa de desconstruir esse comportamento negativo com 

relação à leitura para a inserção no mundo simbólico e nas práticas sociais. 

A constituição do currículo nos processos de alfabetização estava relacionada às 

diversas estratégias didáticas e metodológicas com vistas à superação das dificuldades 

de utilização e organização da linguagem escrita quanto a todos os alunos. 

 

No momento da avaliação individual acerca das habilidades de leitura 

e escrita, é possível identificar as dificuldades dos alunos na 
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organização da escrita: utilização de letras maiúsculas e minúsculas, 

sinais de pontuação, os espaços relacionados aos parágrafos. (DIÁRIO 

DE CAMPO Nº66, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 4° ANO). 

 

Na investigação inferimos que dificuldades de compreensão da linguagem 

escrita não são inerentes à deficiência intelectual, outros alunos que apresentaram a 

escrita alfabética, tiveram dificuldade de expressar uma ideia através de uma frase, bem 

como, na exposição do sentido da leitura de escrita. 

O diário, a seguir, apresenta uma situação vivenciada na escola para identificar 

os níveis de leitura de Paulo: 

 

A professora apresenta para Pedro um quebra cabeça de animais, mas 

ele não se interessa. A professora chama Paulo e apresenta para ele 

um jogo com imagens de animais e os nomes. Ela inicia com a 

imagem de um cavalo e ele se direciona para a palavra dizendo que 

ele começa com C e fala pausadamente ca-va-lo. Na imagem de 

relógio a professora Gisele apresenta as palavras rei e relógio. O aluno 

pega inicialmente a palavra rei e aponta para cada uma das letras e 

pronuncia uma sílaba: R-ré, E-ló, I-gio. Pedimos para ele ouvir a 

palavra novamente e ele percebe que essa não é a palavra. O aluno 

tem dificuldades de reconhecer algumas letras e faz a leitura 

apontando para as letras. Ele reconhece e lê as palavras: ovo, pé, lua, 

macaco, gato, boca, dado e sapo. O aluno sente dificuldade de 

identificar a palavra peixe, pois foram apresentadas as palavras peixe 

e pássaro. Ele olha atentamente a palavra e com a intervenção para 

que pense e leia as palavras, ele pronuncia as sílabas e encontra a 

palavra (DIÁRIO DE CAMPO Nº88, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 4° ANO). 

 

As professoras Marta, Gisele e Ane sinalizaram a relevância dos aspectos 

elencados nas sessões de estudo como um despertar para os avanços nos processos de 

alfabetização de Paulo. Ao longo das aulas, elas apresentavam um direcionamento 

pedagógico para identificar a associação dos grafemas e fonemas. Na intervenção acima 

mencionada, a professora Gisele trouxe o jogo e explicitou o planejamento na 

utilizaçãodessa estratégia, a partir dos aspectos elencados na sessão acerca da 

consciência fonológica de Paulo. 

A seguir, apresentamos os aspectos práticos da intervenção na sala de aula com 

base no quadro norteador do planejamento e práticas curriculares. O diário de campo 

explicitou a realização da atividade com todos os alunos e os alunos com deficiência 
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intelectual, Paulo e Pedro, e sua participação e interação com os pares para a 

aprendizagem da leitura e escrita: 

 

Para a introdução da atividade, apresentam-se as revistas das HQs 

para os alunos observarem as características do gênero. Paulo e Pedro 

também pegam as revistas para folhear e apresentam as hipóteses de 

leitura. A pesquisadora se aproxima de Pedro e pergunta o que ele está 

lendo e ele aponta para a imagem e diz que a menina está com muito 

frio, a professora Joana se aproxima de Paulo e ele aponta para o texto 

e realiza a leitura com base nas imagens e a professora mostra o título 

e questiona para o aluno como se lê a letra L junto com a letra U e 

esse questionamento possibilita ao aluno ler o título da revista 

“Luluzinha”. Depois desse momento de leitura, a pesquisadora senta 

com os alunos em roda e explica a proposta da atividade e pede para a 

professora Gisele dividir os grupos. Foram formados 3 grupos de 4 

alunos a pesquisadora e as professoras Joana e Gisele organizam os 

grupos e entregam os materiais: cartolinas e imagens dos personagens 

da turma da Mônica. Os alunos dialogam nos grupos para decidir o 

enredo da história. Pedro quando recebe a imagem da Mônica com o 

coelhinho Sansão guarda a imagem debaixo da camisa e diz “Eu vou 

te pegar seu moleque”. No primeiro momento da aula, os alunos 

conversam sobre as imagens e dividem as tarefas para a montagem do 

cartaz. A pesquisadora passa em cada um dos grupos e entrega uma 

folha de ofício peso 40 para que os alunos façam os balões e os textos 

para a produção das HQs. Nesse momento os alunos recorrem ao 

caderno e o texto explicativo que apresentava os tipos de balões para 

cada finalidade comunicativa. Paulo abre o caderno e me diz que quer 

escrever e fazer o balão também. Os alunos ficam um pouco agitados 

porque preparam uma festinha de aniversário para professora Gisele e 

guardam as atividades para organizar a sala. Depois da festinha, os 

alunos coletivamente se concentram nas atividades que envolvem a 

criação do enredo, organização das imagens e disposição dos balões. 

Paulo olha para a imagem e cria o seguinte diálogo para o personagem 

Cebolinha: Mônica, dentuça, com a intervenção da pesquisadora a 

partir do questionamento de quais letras ele ouve quando fala, Paulo 

escreve e reconhece algumas letras e os respectivos fonemas e 

posteriormente desenha o balão de diálogo. Pedro senta alguns 

minutos com o grupo e escolhe a imagem (colocar o número) e diz 

que a Mônica deu uma ‘coelhada’ (palavra referente a bater nele com 

o coelho) muito forte e que ele se machucou no chão. As professoras 

circulavam nos grupos para ajudar os alunos a organizarem os textos e 

para negociarem a participação de todos os alunos. Os alunos parecem 

motivados com a construção das histórias (DIÁRIO DE CAMPO 

Nº90, SALA DA PEDAGOGA JOANA, 4° ANO). 

 

No excerto do diário, percebemos a atividade planejada para todos os alunos e a 

participação dos alunos com deficiência intelectual na aprendizagem da leitura e escrita.  

Os alunos, na proposição das atividades em grupo, dialogaram e interagiam para a 
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construção de significados acerca das imagens dos personagens bem como estabelecer 

acordos semânticos para o enredo da história. 

As professoras questionavam nos grupos a participação dos alunos, Pedro e 

Paulo, pois os alunos do 4° ano B tinham se apropriado de uma rotina de atividades 

diferenciadas para esses alunos o que demandou conversar com os grupos sobre as 

potencialidades dos sujeitos. Nessa conversa ressaltávamos que os pares com DI fossem 

ouvidos e visualizados como capazes de colaborar com a atividade. 

A HQ pode ser utilizada para incentivar as práticas de leitura e escrita no ensino 

fundamental (PIZARRO; JÚNIOR, 2010). Nos planejamentos e práticas curriculares as 

HQs podem motivar o repertório de leitura e trabalhar os conteúdos da língua 

portuguesa e demais disciplinas. No caso da intervenção, os conteúdos trabalhados 

estavam relacionados à língua portuguesa, como mencionado anteriormente os alunos 

realizaram atividades individuais de produção de HQs no decorrer das observações das 

práticas da professora Marta. 

 

Os alunos começam a produção dos balõezinhos percebem-se algumas 

dúvidas dos alunos e eles chamam a pesquisadora para perguntar 

como se escreve as palavras. Os alunos têm dúvida ortográfica com 

relação às palavras: aniversário, Sansão e o verbo na terceira 

conjugação- devolveu. Nesse momento a pesquisadora incentiva os 

alunos a reler e identificar quais letras seria utilizadas para escrever as 

palavras (DIÁRIO DE CAMPO Nº90, SALA DA PEDAGOGA 

JOANA, 4° ANO). 

 

Conforme o excerto acima, os alunos sem deficiência também tinham dúvidas 

acerca da escrita, principalmente na correspondência de fonemas semelhantes para 

identificar quais letras escolher (exemplo, s, c, ç). Os momentos interventivos nos 

planejamentos, práticas curriculares, e processos de alfabetização, eram reiterados como 

uma demanda do grupo dos alunos e não uma temática exclusiva referente aos alunos 

com DIna escola. 

Na pesquisa de Pizarro e Júnior (2010) a produção de HQs estava relacionada 

aos processos de ensino das diversas disciplinas e não apenas da disciplina de língua 

portuguesa.  Nas práticas curriculares investigadas, os alunos produziam HQs com as 

temáticas e conceitos científicos estudados anteriormente nas aulas. 



245 

 

Pesquisas indicam as contribuições das HQs no planejamento e práticas 

curriculares dos processos de alfabetização e para o desenvolvimento da prática de 

leitura e para a formação leitora das crianças (FOGAÇA, 2003; PIMENTEL, 2011).  

Apresentamos a primeira etapa da intervenção em sala de aula com a leitura 

inicial e individual das HQs. 
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Figura 18:  Revistas de História em Quadrinhos ao alcance das crianças 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Na figura 18, identificamos os alunos sentados e percebemos revistas de HQS ao 

alcance dos alunos dispostas no chão da sala para a escolha e leitura. Alguns alunos 

pegavam as revistas e liam atentamente, outros folheavam e escolhiam outra para 

leitura, e os alunos com DI também participaram desse momento de exploração do 

material escrito. 

Nesse sentido, a escola tem as responsabilidades sociais e pedagógicas relativas 

à formação do leitor e essas responsabilidades precisam alcançar os alunos com 

deficiência intelectual. A escola é um institucionalizado no qual organize como um dos 

eixos do currículo o acesso à leitura, para tanto as propostas e práticas curriculares 

precisam criar oportunidades pedagógicas com a finalidade de desenvolver a motivação 

pela leitura com a utilização de textos significativos para os alunos e isso se aplica as 

práticas de leitura direcionadas aos alunos com deficiência intelectual. 

 

Os alunos com DI folheavam e olhavam atentamente para a revista e 

Paulo acompanhava o sentido convencional apontando para o texto e 

expressando a leitura imagética, Pedro folheia a revista e aponta 

apenas para as imagens, dentre os demais alunos, de um lado, percebe-

se a leitura atenta dos alunos que já avançaram nos processos de 

alfabetização e por outro, os alunos com dificuldade nos processos de 

alfabetização folheando aparentemente para fazer a leitura das 

ilustrações (DIÁRIO DE CAMPO Nº90, SALA DA PEDAGOGA 

JOANA, 4° ANO). 
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As práticas curriculares de ensino e aprendizagem da leitura e escrita precisa ter 

como alicerce a mediação pedagógica para a construção dos significados sociais dos 

livros, revistas e outros suportes de textos.  Nas práticas pedagógicas é necessário 

compreender a função do professor e do currículo escolar para formação e a 

constituição das habilidades leitoras. Cabe ao professor associar as estratégias 

metodológicas à leitura de diversos gêneros textuais e trabalhar com a compreensão dos 

significados contribuindo para a produção textual. Na imagem, figura 19, evidenciamos 

a interação do grupo na construção das histórias em quadrinhos: 

 

Figura 19:Grupo 3- Construção das HQs 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A figura 19 representa o grupo de Paulo. O grupo de Paulo conversou sobre a 

escolha das imagens, personagens e como organizar o enredo, os diálogos e como 

organizar as ideias nas cartolinas. A professora e a pesquisadora se aproximavam dos 

grupos para auxiliar na estruturação da introdução, desenvolvimento e conclusão de 

uma ideia. 

A figura 20 apresenta um dos momentos da construção das HQs, a partir da 

seleção das imagens eposteriormente elaborar o enredo: 
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Figura 20: Grupo 3- Seleção das imagens para a construção das HQs 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os grupos fizeram a seleção das imagens, planejaram a organização das imagens 

nas cartolinas de acordo com o enredo da história, escreveram o roteiro e pensaram nas 

frases para os diálogos, recortaram os balões e decidiram o posicionamento dos balões 

de acordo com os personagens. Na figura 21 apresentamos o balão para o diálogo 

elaborado pelo aluno Paulo: 

Figura 21: Registro da escrita de Paulo 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 Paulo conversa com os colegas acerca do enredo para a história e faz o registro 

do diálogo como exposto na imagem acima-figura 21. A ideia da frase partiu de Paulo, e 

a pesquisadora começou a questioná-lo acerca das letras que ele ouvia quando 
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pronunciava as palavras. Com a intervenção da professora e da pesquisadora, Paulo 

pensou sobre as letras correspondentes aos fonemas que ele quando a palavra é 

pronunciada. 

As características da narrativa das HQs motivaram as crianças e não são 

cansativas como as leituras obrigatórias e informativas utilizadas nos livros didáticos 

(FOGAÇA, 2003). Na perspectiva de Fogaça (2003), as HQs estão relacionadas ao nível 

intelectual das crianças se constituindo como instrumento pedagógico eficiente para 

despertar o gosto para as práticas de leitura. As HQs podem ser incorporadas as 

propostas curriculares interdisciplinares para o ensino de diversos saberes socialmente 

valorizados e para a formação de leitores críticos e competentes. É preciso ressaltar as 

características das atividades pedagógicas com HQs como aliado dos processos de 

ensino e alfabetização de alunos estigmatizados no contexto escolar: 

 

De igual modo, pode-se verificar a relevância das atividades com 

histórias em quadrinhos na formação de leitores já estigmatizados 

diante de sucessivas reprovações e insucessos na vida escolar, 

principalmente com relação à compreensão leitora. Os textos dos 

quadrinhos revelaram-se motivadores, pois tratam de situações 

vivenciadas cotidianamente pelas crianças como: questões alimentares 

e nutricionais, questões de relacionamento com amigos e com pais, 

dificuldades na vida escolar, hábitos de higiene, dentre outros. 

Ademais, a leitura imagética possibilitada pelos quadrinhos torna-se 

uma fonte complementar de indícios e pistas que possibilitam a 

compreensão do texto escrito (PIMENTEL, 2011, p.75). 

 

Essa perspectiva de utilizar as HQs para os alunos estigmatizados no contexto 

escolar se relaciona com as vivências na pesquisa realizada na escola. Dentre os alunos 

estigmatizados com os “insucessos” nos processos de alfabetização, encontra-se Pedro e 

Paulo como os alunos que não estavam alfabetizados, mas não hesitam em olhar 

atentamente as ilustrações e a partir da leitura imagética explicitar a compreensão leitora 

e o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

Na figura 22, observamos o cartaz amarelo do grupo de Pedro. Os alunos 

escolheram inicialmente as imagens e posteriormente decidiram coletivamente os 

diálogos, Pedro teve dificuldade de interagir com seus pares para a construção simbólica 

da HQs, mas atribui significado a imagem da personagem Mônica a seguinte frase: “Eu 

vou te pegar seu moleque” que ouvia nas histórias televisionadas da Turma de Mônica.   
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Figura 22: Grupo 1: Finalização da produção das HQs em grupos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A ideia de Pedro sobre as imagens foi levada em consideração pelo grupo, 

contudo ele demonstrou resistência para fazer o registro escrito, em alguns momentos 

observava atentamente o grupo e falava sobre os diálogos para a história, em outros 

desviava a atenção da atividade. Uma possível explicação para esse fato se refere a 

rotina de atividades de fácil e rápida execução nas observações, e o aluno ficar ocioso 

após a resposta das atividades específicas para Pedro. 

Na figura 23, vemos a produção do grupo composto por crianças sem deficiência 

e os processos de construção foram semelhantes aos demais grupos. Os alunos 

escolheram inicialmente e decidiam com os pares como construir o enredo e como 

organizá-lo na cartolina: 

Figura 23: Grupo 2- Finalização da produção das HQs 

 



251 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os cartazes de todos os grupos apresentam semelhanças na organização das 

imagens e diálogos independente da presença do estudante com deficiência intelectual. 

A seguir visualizamos a produção do grupo de Paulo na figura 24: 

 

Figura 24: Grupo 3- Finalização da produção das HQs em grupos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 

Paulo estabeleceu vínculos com os grupos e evidenciou aspectos da 

representação simbólica dasimagens, bem como, fez o registro de um dos diálogos com 

a intervenção da  professora e da pesquisadora. Paulo recorreu ao caderno para observar 

qual o tipo de balão utilizar para a representação do pensamento do personagem 

Cebolinha. 

A partir das observações e intervenções foi válido ressaltar as práticas 

curriculares e os processos de alfabetização a partir de diversas ferramentas pedagógicas 

de usos da linguagem escrita. No caso de Paulo, os processos de ensino e aprendizagem 

da linguagem escrita necessitavam superar as concepções mecanicistas nas quais, o 

aluno tem a postura de copista e reprodutor de palavras ou frases. Nesse sentido, foi 

preciso transformar a relação do sujeito com DI na constituição de uma atitude autoral 
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sobre a linguagem escrita,em situações de utilização real, com aporte em uma 

concepção dialógica e interacionista (SILVA, 2010). 

Com base nas capacidades e dificuldades dos alunos, os momentos 

pedagógicosde planejamento precisavam apresentar atividades constituídas de sentido 

nos processos de ensinar a leitura e escrita. A escrita, nos processos de ensino e 

aprendizagem, precisava estar relacionada à dimensão funcional e social das mesmas.  

A cópia das palavras sem sentido e significado para os alunos com deficiência 

intelectual e para os demais alunos trouxe implicações negativas para o 

desenvolvimento das habilidades de produção de textos com sentido e a apreensão de 

significados dos hábitos de leitura. 

As sessões problematizaram diversos aspectos cristalizados nas concepções e 

práticas pedagógicas acerca da constituição e materialização do currículo e dos 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita para todos os alunos. A pesquisa 

não teve como destino prescrever as mudanças para a prática a partir de uma leitura 

pragmática das teorias e suas contribuições para os fenômenos educacionais. A partir 

dos momentos de reflexão, a pesquisa colaborativa provocou questionamentos 

referentes ao ensino e aprendizagem dos alunos com DI no contexto da inclusão. As 

construções dos dados evidenciaram indícios de mudanças nas concepções das 

professoras bem como nas concepções de planejamento partindo do princípio da 

possibilidade de participação dos alunos com DI na interação com os pares sem 

deficiência. 

No excerto a seguir, apresentamos um planejamento de uma atividade em grupo 

comum para os alunos com DI para revisar e pesquisar conteúdos curriculares das 

disciplinas de História, Geografia e Ciências: 

 

No decorrer das sessões e diálogo colaborativo com as professoras, a 

professora Joana compartilha via email uma atividade planejada para a 

aula de História e Geografia. Apresento a proposta:  

A proposta é a seguinte: Revisão e pesquisa sobre as regiões: Centro-

oeste, Sudeste e Nordeste. 

 

1º Momento: Dividir a turma em 03 grupos, cada grupo irá ficar com 

uma região. 

2º Momento: Pedir para os alunos colarem na cartolina o mapa da 

região identificando os seus respectivos estados e em seguida colorir o 

mapa. 

3º Momento: Colar na cartolina a tabela em seguida preencher os 

dados através de pesquisas, os seguintes pontos: 
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O clima, vegetação, relevo e curiosidades de cada uma das regiões 

estudadas. A professora não preparou antecipadamente uma atividade 

diferenciada para os dois alunos com DI: Paulo e Pedro e na proposta 

para os alunos trabalharem nos grupos na interação com as colegas 

(DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA Nº91) 

 

A professora organiza os alunos em 3 grupos, distribui as cartolinas, a 

tabela e os mapas das regiões nordeste, centro-oeste e sudeste e 

distribuiu livros e revistas para as consultas e pesquisas dos alunos. O 

grupo de Pedro fica responsável pela região Nordeste e ele participa 

nas curiosidades falando sobre as praias de Natal que ele conhece e 

faz um desenho que representa a praia. No grupo de Paulo eles 

pesquisam sobre a região centro Oeste, de início o grupo realiza as 

pesquisas sobre as curiosidades, vegetação, mas não discutem com 

Paulo, a professora e a pesquisadora chegam e conversam com o 

grupo e incentivam a participação do aluno com DI. O aluno 

compreende o clima e o relevo da região trabalhado anteriormente a 

partir de vídeos e exposição na sala de aula. A professora e a 

pesquisadora questionam como escrever os nomes e o aluno vai 

identificando algumas letras associando aos sons das sílabas e faz o 

registro na cartolina. Ao final daatividade,os alunos apresentam os 

trabalhos para a turma: Paulo e Pedro também vão a frente e expõe 

sua participação (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA Nº92, 

SALA DA PEDAGOGA JOANA, 4° ANO). 

 

Eu disse para Paulo que o texto que estava na folha de ofício era o 

mesmo que estava escrito no quadro, realmente era o mesmo poema, 

aí ele foi, cortou, colocou no caderno, a professora auxiliar começou a 

conversar com ele, olhe aquela parte, e tal, ele começou a identificar, é 

o caule, é a folha, Pedro(FALA DA PEDAGOGA ALINE, SESSÃO 

N°5). 

 

Nos excertos acima, o novo olhar das professoras sobre o planejamento de uma 

atividade em grupocontribuiu para a participação dos alunos com DI nos processos de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares. Outro aspecto positivo foi ainteração 

com os pares sem deficiência na realização da atividade, pois de um lado, os demais 

alunos são questionados a ouvirem os pares com DI provavelmente porque comumente 

nas propostas existe uma cisão das atividades, por outro lado os alunos com DI 

participação ativamente da proposta. 

No excerto a seguir, a pesquisadora questionou a flexibilização curricular e 

exemplificoucom uma atividade direcionada para o ensino do conteúdo de Geografia 

para o aluno com DI: 
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Eu chamo só a atenção da gente para gente pensar assim, que algumas 

atividadesplanejadasespecificamente para o aluno com deficiência, ela 

pode ser interessante para todos os alunos, se aquele mapa estivesse 

maior, para todo mundo ver, claro que eu sei que em outras ocasiões 

isso já foi feito, mas ele ver os outros alunos com texto, respondendo 

questões e ele (o aluno com DI) estar lá pintando um mapa? Então, só 

para a gente ir prestando atenção que alguma atividade a gente pode ir 

fazendo para todos. Flexibilizar não significa partir de que sempre 

iremos fazer uma atividade na que irei pedir menos do meu aluno. Às 

vezes já é pensando um pouco nessa perspectiva, “ah não, ele não vai 

entender” (FALA DA PESQUISADORA, SESSÃO N° 04) 

 

Após a quarta sessão que trabalhou com a temática da flexibilização 

curricular, a professora Joanachama a pesquisadora no momento do 

intervalo, e diz que a partir das reflexões acerca do planejamento de 

atividades para todos, pensou em atividades mais lúdicas para o 

ensino de Geografia. Nesse momento mostra o quebra-cabeça que 

elaborou como uma estratégia de ensino da divisão política do 

território brasileiro em regiões e um molde para o contorno e desenho 

do mapa do Brasil, e relata que a realização da atividade em outra 

turma (4° ano A) motivou a participação de todos com destaque para o 

envolvimento dos alunos com deficiência intelectual, dos alunos com 

outras dificuldades de aprendizagem, a professora mostrou ainda, a 

utilização de caixinhas de fósforo reutilizadas com as quais 

confeccionou um jogo da memória dos estados brasileiros e suas 

capitais (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA Nº84, SALA 

DA PEDAGOGA JOANA, 4° ANO). 

 

Nos excertos acima, visualizamos uma das contribuições da pesquisa 

colaborativa para a construção de práticas curriculares que visam à participação do 

aluno com DI na interação com os pares. O estudo sobre a flexibilização curricular teve 

como um dos desafios desconstruir concepções que minimizam as capacidades de 

aprendizagem dos alunos com DI. Sob a alegação de “pedir menos do meu aluno”, por 

vezes, as práticas curriculares restringem as oportunidades de ensinar aos alunos com 

deficiência intelectual. Nesse caso, as dificuldades de aprendizagem não são relativas à 

situação de deficiência, mas associam-se aos dilemas dos processos de ensino e do 

direcionamento da ação discente para superar atividades mecânicas com vistas à 

aprendizagem desse aluno no cotidiano das práticas curriculares. 

O trecho abaixo referente à análise de André acerca da Sessão de Estudo e 

Planejamento Curricular e a temática da alfabetização dos alunos com DI, apontou para 

a relevância do planejamento das ações pedagógicas de ensino da leitura e escrita na 

escola: 
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Algo que ficou evidente é o constante planejamento para rever a 

prática tentando atender a necessidade do aluno com deficiência 

intelectual. Também se nota que elas sempre estão buscando novas 

estratégias para atender ao aluno e suprir a suas demandas, evitando 

assim uma rotina monótona e desinteressante (DIÁRIO DE CAMPO 

DO AUXILIAR DE PESQUISA ANDRÉ N°03, SESSÃO N°03).  

 

O planejamento e a reflexão sobre a prática curricular estavam interligados as 

constantes transformações e enfrentamentos dos discursos acerca das capacidades e 

incapacidades atribuídas aos alunos com deficiência intelectual. As professoras ao longo 

das sessões reafirmaram os embates com as famílias acerca das habilidades e do 

potencial de aprendizagem desses alunos. No momento de planejar situações de ensino 

e aprendizagem, no momento de ler e escrever coletivamente com todos os alunos foi 

possível às vivências das trajetórias dos alunos na construção do conhecimento.  

A ação colaborativa da pesquisa e o diálogo com as pedagogas docentes evocou 

o seguinte questionamento expresso abaixo: 

 

Eu acho que a gente tem que responder a pergunta mesmo, porque a 

gente é considerada uma escola inclusiva? O que me dá segurança 

nisso? Você estar nos provocando a justamente olhar... isso é um 

verdadeiro divã(FALA DA PEDAGOGA AMANDA, SESSÃO 

N°06). 

 

Tem que ser pensado coletivamente, porque qual a concepção de 

inclusão? É para todos, os processos de escolarização dos alunos... é 

para todos, temos que pensar sobre isso, quais são as ações das escolas 

com relação aos projetos de leitura e de escrita direcionadas? Quais 

são? (FALA DA COORDENADORA, SESSÃO N°05). 

 

Então eu cheguei à conclusão que nossa escola é maravilhosa na 

perspectiva da educação inclusiva no aspecto social. E a gente entende 

isso como inclusão (..) nós precisamos sair disso, a gente precisa 

entrar no processo de alfabetização, porque é possível sim fazer 

alguma coisa, mas será que a nossa escola, nossa escola porque não 

estamos falando de professor, será que a nossa escola não está 

faltando alguma coisa né? O que é que está faltando? (FALA DA 

COORDENADORA, SESSÃO N°03). 

 

As reflexões avindas das Sessões de Estudo e Planejamento Curricular 

contribuíram para o questionamento acerca da concepção de inclusão. No primeiro 

excerto a professora Amanda ressalta a oportunidade de adentrar nas experiências 

utilizando a metáfora do divã psicanalítico. O exercício de olhar para a sua atuação 
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profissional a direciona a pensar: se a escola está pautada em concepções e práticas 

inclusivas.  

No segundo excerto, a concepção de inclusão foi fundamentada no ideal de 

democratização dos processos de escolarização. O ensino e a aprendizagem 

desenvolvidos no âmbito escolar são direitos de todos os estudantes, dentre os 

denominados todos- inserem-se os alunos com DI.  A noção de inclusão nos processos 

de escolarização estava interligada não a integração do sujeito ao contexto escolar, mas 

se referiaà participação desses sujeitos nas dimensões do ensino e aprendizagem da 

leitura e escrita, como evidenciamos no segundo excerto. 

A coordenadora convocou as pedagogas docentes ao pensamento acerca do 

planejamento de ações direcionadas para o ensino de leitura e escrita. Da mesma 

maneira que o processo de alfabetização dos demais alunos teve como aporte 

metodológico a contextualização da leitura e escrita semelhantemente faz-se necessário 

repensar os momentos de leitura e escrita e seus usos sociais na escolarização dos 

alunos com DI.   

No terceiro excerto a coordenadora reafirmou a responsabilidade pedagógica da 

escola no que se refere a transcender o nível da socialização e alcançar o patamar das 

possibilidades de alfabetizar os alunos com DI. 

 As situações e intervenções descritas e analisadas na sistematização dos 

resultados da investigação se constituem caminhos para a reflexão acerca do 

planejamento e das práticas curriculares no contexto da escolarização de todos os 

sujeitos e articular a cisão entre a educação geral e a educação especial no que diz 

respeito à aprendizagem da leitura e escrita e a inclusão escolar.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo da pesquisa os dados corroboraram para a defesa da seguinte tese: a 

centralidade dos planejamentos e práticas curriculares nos processos de alfabetização e 

suas implicações, para as estratégias pedagógicas de usos sociais de leitura e escrita na 

sala de aula com todos os estudantes, inclusive àqueles com deficiência intelectual. A 

investigação desenvolvida de forma colaborativa pode ser um caminho pertinente para 

repensar as práticas e concepções acerca do currículo e dos processos de alfabetização 

no Ensino Fundamental I. 

A análise da prática e do planejamento curricular pode contribuir para um novo 

olhar acerca dos processos de alfabetização de todos os alunos, especialmente dos 

estudantes com deficiência intelectual e suas implicações para a inclusão escolar. No 

diálogo e trabalho colaborativo com as pedagogas e coordenação da escola, os caminhos 

investigativos desvelaram a alfabetização como uma das finalidades educacionais no 

ensino fundamental e pode ser mencionada como um “direito de aprendizagem” de 

todos os discentes brasileiros. 

O termo “direito de aprendizagem” está presente no Plano Nacional de Educação 

e expressa o currículo, o planejamento e as práticas curriculares mergulhadas nas 

influências políticas, sociais e culturais. Nesse sentido, a análise do currículo nas suas 

múltiplas facetas, seja na idealização das propostas e planejamento, ou nas práticas 

cotidianas, expressam o currículo vivo e presente no contexto escolar como bússola dos 

fenômenos educativos. 

O estudo das práticas curriculares explicitou a constante necessidade de refletir 

sobre a atuação docente no ensino, a ação dos sujeitos que aprendem e o processo de 

apropriação de conhecimentos valorizados socialmente e elencados nas propostas 

curriculares. Portanto, o estudo apresentou como proposta a compreensãoda 

intencionalidade pedagógica e suas expressões nos planejamentos pedagógicos, nos 

momentos constantes de todos os alunos (inclusive dos alunos com DI) para identificar 

suas potencialidades e habilidades e os aspectos relacionados à alfabetização como a 

aprendizagem da leitura, escrita articulada aos demais saberes curriculares.  

Neste sentido, as participantes da investigação foram convidadas a partilhar 

conhecimentos e analisar suas práticas, observar de outra forma seus modos de 

“ensinar” na intenção de promover o engajamento do estudante com DI nas atividades 
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propostas e no vislumbre de potenciais, tantas vezes esquecidos, sob o peso dos rótulos 

de incapacidade. 

Quanto à caracterização do planejamento e das práticas curriculares que 

consubstanciaram os processos de ensino e aprendizagem no ensino fundamental I, o 

estudo explicitou a necessidade doentrelaçamento entre planejamento, metodologias e 

processos avaliativos como característica central dos processos de escolarização dos 

alunos sem deficiência.  

No que se refere aos alunos com DI, as pedagogas apontaram para a necessidade 

de articulação desses elementos do planejamento, da seleção de estratégias 

metodológicas, na definição dos recursos didáticos e na avaliação processual como uma 

meta a ser alcançada no planejamento e prática curricular. Os dados apontaram que essa 

articulaçãopode contribuir para a construção de situações pedagógicas direcionadas à 

aprendizagem de todos, bem como, romper com a visão segregacionista de uma 

proposta curricular específica para os alunos com DI. 

A organização do currículo e dos conhecimentos escolares pode ser uma 

dimensão norteadora para a participação e aprendizagem do aluno com deficiência. 

Estudar o currículo é repensar uma escolarização que historicamente segregava os 

sujeitos a partir do acesso ao saber escolarizado. Dentre esses sujeitos, podemos 

mencionar os alunos com deficiência intelectual que, por vezes, estão incluídos na 

escola, mas não participam ativamente dos processos de construção do conhecimento. 

A construção de práticas curriculares que se pretendem inclusivas perpassaram 

as concepções da escola investigada acerca do currículo. O currículo é concebido como 

elemento constituinte das identidades dos professores e alunos. Contudo, esse 

documento norteador não explicitava as estratégias de ensino e aprendizagem 

direcionadas aos alunos com deficiência e não demarcava a constituição da 

subjetividade do aluno com DI no contexto de valorização dos aspectos intelectuais e 

dos estigmas referentes à incapacidade cognitiva dos sujeitos. 

O planejamento das propostas curriculares se revestiu da reflexão sobre quais 

conteúdos e estratégias metodológicas são essenciais nos processos de aprendizagem de 

todos os alunos, independentemente, da presença de um aluno com deficiência 

intelectual.   

Quanto às funções do planejamento curricular, nas concepções das pedagogas 

docentes, identificamos a dimensão reflexiva da prática docente no contexto escolar. A 

sistematização de momentos pedagógicos possibilitouum novo pensar sobre a ação 
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pedagógica através da colaboração coletiva entre participantes e pesquisadora. Outro 

aspecto evidenciado nas concepções docentes diz respeito àidentificação dos 

conhecimentos prévios como uma ferramenta para a seleção dos conteúdos para o 

planejamento curricular escolar e isso se referiu na pesquisa aos alunos com DI e suas 

experiências com as práticas de leitura e escrita. 

As estratégias metodológicas, essas se constituem parte integrante do currículo, 

portanto, não estão restritas ao plano idealizado, mas se revestiram das dinâmicas 

relacionais como adesão, motivação e participação dos alunos no contexto investigado. 

Os dados acerca das práticas curriculares apontaram para a articulação das estratégias 

metodológicas aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no planejamento 

e prática curriculares. 

O ensino de leitura e escrita e as atividades direcionadas aos alunos com 

deficiência intelectual, por um lado, se constituíram em atividades individualizadas e 

independentes das temáticas, por outro, atividades de temáticas comuns com a 

flexibilização dos objetivos propostos. É válido ressaltar que, muitas dessas atividades, 

no contexto da pesquisa ainda não privilegiavam os aspectos da leitura, escrita e dos 

demais conhecimentos curriculares sob o estereótipo da incapacidade associada à 

deficiência intelectual. 

Quanto aos níveis de alfabetização, os relatórios de avaliação individual dos 

discentes com deficiência intelectual e os momentos de observação das práticas, 

ressaltaram os diferentes níveis de apropriação dos processos de significação e 

representação da língua portuguesa nas suas modalidades oral e escrita. 

Quanto às concepções e práticas de avaliação, a pesquisa revelou as duas faces 

dessa moeda. Uma face advogou o acompanhamento contínuo dos alunos, a 

participação nas atividades e nos projetos como indicativo para o professor registrar o 

desempenho do discente. Essa primeira face privilegiou a dimensão qualitativa do ato 

de avaliar e as observações das práticas indicam a hegemonia dessa avaliação nos anos 

iniciais do ensino fundamental com base nos registros individuais dos alunos. A outra 

face da avaliação se relacionou com os tradicionais momentos pontuais de avaliação 

com a utilização de exames e provas a fim de mensurar quantitativamente a 

aprendizagem discente. Esse tipo de avaliação se fez presente nos anos finais (quarto e 

quinto ano do ensino fundamental) ao longo dos dois anos da pesquisadora na escola.  

Essas duas faces: quantitativa e qualitativa influenciaram a avaliação dos alunos 

com DI, que eram avaliados através do registro contínuo de participação nas propostas 



260 

 

curriculares, e no segundo momento, realizavam as avaliações convencionais como 

provas e avaliações no quarto e quinto ano de ensino fundamental. Contudo, essa 

avaliação quantitativa ainda evidenciava a memorização de conteúdos propostos e a 

restrita participação dos alunos com DI nos processos avaliativos interligados à ausência 

de um direcionamento no ensino da leitura e escrita. A reflexão sobre a interface 

currículo e inclusão apontou para a importância do ato de avaliar os aspectos 

qualitativos da aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos. 

O planejamento das propostas curriculares reveste-se do papel da reflexão sobre 

quais conteúdos e estratégias metodológicas são essenciais nos processos de 

aprendizagem de todos os alunos, independentemente, da presença de um aluno com 

deficiência intelectual. Os discursos das professoras evidenciaram a necessidade de 

reformulações no projeto pedagógico. É preciso discutir coletivamente as diretrizes 

políticas e pedagógicas desse documento com vistas ao desenvolvimento, aprendizagem 

e inclusão de todos os alunos.  Nas falas das professoras, a apresentação dos eixos de 

atuação pedagógica para os alunos com deficiência intelectual para romper com o 

comodismo da inserção física e da socialização desses indivíduos.  

Apresentou-se ainda, um novo direcionamento para a equipe pedagógica e os 

docentes para a organização de momentos de discussão com toda a comunidade escolar 

sobre o PPP. Uma das prioridades na reformulação desse documento inspirador para o 

planejamento e práticas curriculares se refere à ênfase da leitura e escrita nos processos 

de ensino e aprendizagem na escola em todas as oportunidades pedagógicas: na sala de 

aula, no funcionamento atrativo da biblioteca, no trabalho com gêneros textuais diversos 

para veicular informações na/da escola. 

Outro aspecto mencionado acerca da reformulação do PPP diz respeito às 

concepções de inclusão escolar dos alunos com deficiência intelectual. Durante as 

Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, os discursos e práticas das pedagogas 

evidenciaram a motivação para estabelecer diretrizes no planejamento de ações 

didáticas direcionadas para os alunos com DI no contexto da interação com os pares 

acerca das temáticas e conteúdos elencados no currículo pensando para a turma em 

geral.  

As concepções das professoras e da coordenadora acerca da reformulação do 

PPP revelaram a conscientização acerca da organização da escola e da reflexão sobreas 

práticas pedagógicas. Uma das questões elencadas foi referente ao ensino e 

aprendizagem do aluno com DI com a finalidade de ultrapassar o campo da socialização 
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desses sujeitos, e trilhar caminhos de apropriação do universo simbólico da leitura, 

escrita e dos demais conhecimentos organizados no currículo escolar. 

Nas Sessões de Estudo e Planejamento Curricular, a dimensão colaborativa 

contribui como diferencial para a dinâmica da escola, na colaboração da coordenação 

pedagógica da escola com as professoras para a reflexão acerca dos planejamentos e 

práticas curriculares. A colaboração entre docentes e gestão foi essencial no momento 

de reconhecer a necessidade de revisão das práticas e estratégias, bem como, na 

sistematização das experiências exitosas e na revisão constante do “quê, como e para 

quem ensinar”, e na visibilidade dos alunos com DI no ofício pedagógico. 

A pesquisa evidenciou ainda, como um dos desafios no planejamento 

curricular,as propostas de articulação das pedagogas docentes com as pedagogas em 

formação que atuam como estagiárias ou auxiliares, e por vezes, se responsabilizam de 

forma excessiva no acompanhamento do aluno com DI e no ensino de leitura e escrita. 

A colaboração com as pedagogas docentes e as professoras auxiliares expressou 

a necessidade de articulação das ações dessas profissionais para contribuir com os 

processos de ensino e aprendizagem de todos os alunos e ainda atuar para o avanço dos 

alunos com DI na apropriação do ler e escrever. 

Nos diálogos comas professoras, essas reconheceram a necessidade de 

sistematização de práticas curriculares na escola referentes à participação, aprendizagem 

e inclusão dos alunos com deficiência intelectual.  Ao longo da pesquisa, os momentos 

de repensar as práticas curriculares se constituíram um passo decisivo para desconstruir 

os estereótipos e rotulações associadas às pessoas com deficiência intelectual, 

notadamente referente à alfabetização. 

Os estereótipos e rotulação referentes à incapacidade de aprendizagem dos 

alunos com DI na investigação refletiram na relação família e escola e, 

consequentemente, na dimensão da alfabetização. A convocação de participação dos 

pais na escola pode contribuir para novas expectativas familiares com relação à 

escolarização dos filhos com deficiência intelectual, e no acesso àsredes 

multiprofissionais como aliados da inclusão escolar. 

 A construção de um ambiente escolar que respeite a diversidade nos processos 

de ensino e aprendizagem perpassoua visualização das potencialidades dos sujeitos com 

DI, na perspectiva da desconstrução de estereótipos que minimizam a representação 

acerca desses discentes, pois tais representações podem afastar esses alunos das 

mediações pedagógicas.  
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 As concepções clássicas do conhecimento escolar relacionadas à padronização 

do desempenho escolar excluem os sujeitos diferentes a partir de expectativas de não 

aprendizagem pautadas na condição de deficiência intelectual como barreira para a 

aquisição dos conhecimentos curriculares. 

Nos discursos, as docentes e coordenadoras conceberam a influências das 

políticas públicas e das diretrizes nacionais na constituição do currículo. No 

planejamento semanal, as professoras trouxeram à tona questões relativas ao Plano 

Nacional de Educação e aos conteúdos curriculares na discussão da “Base Comum 

Curricular Nacional” com as especificidades das práticas curriculares de cada sala de 

aula. 

Os processos de ensino relacionados aos projetos curriculares interdisciplinares 

tiveram como princípio pedagógico a produção de conhecimento associada aos 

contextos sociais e econômicos. A produção de novos saberes ocorreu por meio da 

apropriação dos conteúdos escolares para intervir nas problemáticas emergentes na 

comunidade escolar. 

No que se refere aos processos de ensino direcionados aos alunos com 

deficiência intelectual, as professoras conceberam a inclusão escolar para além da 

socialização. As ações intencionais dos professores tentavam alcançar os alunos com DI 

e, consequentemente, traziam implicações para os processos de aprendizagens dos 

conteúdos curriculares do Ensino Fundamental,taiscomo a leitura e escrita. 

Na problematização do ensino na escola inclusiva, as professoras apontaram 

para os estigmas no ambiente familiar e escolar como impeditivos para a participação e 

aprendizagem dos alunos com deficiência. No planejamento e estratégias de ensino foi 

indispensável considerar as potencialidades dos alunos com deficiência intelectual como 

eixo central enquanto seres sociais e construtores de conhecimento. 

As professoras participantes da pesquisa apresentaram concepções de 

alfabetização na perspectiva do letramento. Planejar propostas curriculares com o 

intuito da alfabetização dos alunos evidenciou o trabalhopedagógico e as estratégias de 

contextualização da leitura e escrita na escola.  

O estudo e a reflexão sobre a alfabetização no contexto escolar revelaram um 

desafio referente ao ensino de leitura e escrita associado à sistematização de 

conhecimentos técnicos da língua portuguesa integrado aos diferentes contextos de usos 

sociais. Essa articulação do ler e escrever na escola se constituiu uma dimensão 

essencial na escolarização de alunos com DI. 
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O planejamento relacionado às práticas de alfabetização, a partir das 

especificidades dos alunos e das turmas, influenciou na dinamicidade do ensinar e 

aprender na escola. Nos discursos, as professoras apresentavam a dimensão pedagógica 

do planejamento para além de ensinar os conteúdos referentes aos anos de escolarização 

do Ensino Fundamental. 

Pensar o currículo na escola é compreender as relações subjetivas e didáticas 

entre professores e alunos na escola. Tais relações, na pesquisa, trouxeram implicações 

para práticas de leitura e escrita. A dimensão subjetiva e didática ressaltou a apropriação 

do conhecimento da leitura e escrita para os alunos com e sem deficiência. 

Essas relações na escola podem evidenciar as finalidades da alfabetização.Aação 

ativa do sujeito na apropriação da leitura e escritafoidecisiva nos processos de 

alfabetização e construção de consciência política e social.  

Quanto aos processos de alfabetização do aluno com deficiência intelectual foi 

preciso compreender o equívoco da generalização da deficiência para explicar e 

direcionar os processos de ensino e as estratégias metodológicas para os alunos com DI 

nos contextos de sala de aula regular. 

Nas Sessões de Estudo Planejamento Curricular, os discursos indicaram a 

desconstrução das práticas convencionais de alfabetização. As professoras apontaram 

para as implicações negativas de tais práticas para a aprendizagem humana 

independentemente da deficiência intelectual. 

Na semana pedagógica, as professoras evidenciaram a utilização da leitura e 

escrita no cotidiano da sala de aula, bem como, o rompimento da concepção do ler e 

escrever restritos às atividades escolares mecânicas e apontaram para duas frentes de 

trabalho pedagógico para o ano letivo de 2016: a contextualização das práticas de 

alfabetização redimensionada ao significado social das atividades de leitura e escrita e 

um trabalho específico para os estudantes com dificuldades nos processos de 

alfabetização. 

Essa nova concepção acerca da alfabetização no contexto investigado pode ser 

frutos das discussões advindas das descrições, a partir dos diários de campo da 

observação, dos processos de alfabetização desenvolvidos no quarto ano do ensino 

fundamental. A descrição das práticas não se constitui em argumento para emissão de 

juízo de valor sobre as práticas, contudo teve como premissa identificar a participação 

de dois estudantes com deficiência intelectual. 
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Nesse estudo questionamos os avanços e dilemas dos professores e dos sujeitos 

com DI na alfabetização e a partir da reflexão propomos colaborativamente a 

reconstrução das concepções e práticas pedagógicas. 

As discussões acerca da alfabetização dos alunos com deficiência intelectualno 

âmbito da intervenção elencaram aspectos essenciais acerca da reflexão sobre as 

práticas curriculares direcionadas para todos os alunos, bem como, a relevância do 

acompanhamento e sistematização de atividades de leitura e escrita para os alunos que 

ainda não são alfabetizados. 

Na prática da professora Marta, observamos durante e após as intervenções um 

acompanhamento dos alunos com DI e os questionamentos acerca da escrita espontânea 

de Paulo. Com base nas reflexões sobre as práticas pedagógicas, nas intervenções 

iniciadas no contexto da pesquisa, na colaboração com as professoras, e no 

acompanhamento pedagógico de Paulo, a professora registrou sua evolução para o nível 

silábico com correspondência fonológica como um dos aspectos identificados com a 

perspectiva da pesquisadora. A professora Marta, no início do ano letivo constatou 

através de uma lista de palavras, a associação das letras a um dos valores sonoros 

presente na sílaba. 

Os processos de alfabetização de alunos com deficiência intelectual nas práticas 

curriculares estavam relacionados ao desenvolvimento das capacidades psicológicas de 

abstração e do universo simbólico. Nos discursos das docentes, identificamos a seguinte 

concepção: as (in) capacidades de simbolização dos alunos com deficiência intelectual 

como barreira para a aquisição e o desenvolvimento da linguagem nas diversas 

expressões linguísticas na oralidade e na escrita. 

Aspropostas de intervenção nas práticas de alfabetização de todos os alunos 

contribuíram para a visibilidade dos estudantes com deficiência intelectual no 

planejamento e prática curricular. Essa visibilidade explicitou a dinâmica da inclusão de 

todos a partir dos princípios da participação e aprendizagem. Essa participação está 

relacionada também aos processos de alfabetização e às especificidades da leitura e 

escrita em uma sociedade letrada.  

A intervenção e a reflexão sobre as práticas curriculares ressaltaram as 

especificidades dos diferentes sujeitos da aprendizagem e não apenas dos alunos com 

deficiência intelectual, mas de todos os alunos com dificuldades nos processos de 

alfabetização. 
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No estudo refletimos acerca das propostas de flexibilizaçãocomo condição 

inerente do currículo e das aprendizagens dos conteúdos escolares das diversas áreas de 

conhecimento. Neste sentido, pensar na flexibilização do currículo é uma dimensão do 

ensino e aprendizagem e não condição da presença da pessoa com deficiência na sala de 

aula.  

Flexibilizar não significa empobrecer as propostas curriculares direcionadas aos 

alunos com deficiência intelectual. O currículo prescritivo, rígido e enciclopédico pode 

negar oportunidades pedagógicas para todos os alunos. A flexibilização dos currículos 

precisa visibilizar os diferentes caminhos das aprendizagens e ampliar respostas 

educativas.  

A flexibilização do currículo está interligada às especificidades dos alunos e à 

natureza epistemológica das diferentes áreas do conhecimento escolar.As professoras 

reafirmaram nas sessões a necessidade de construir coletivamente estratégias para 

ensino da leitura, escrita e conteúdos básicos da matemática e dos diversos campos do 

conhecimento. A ideia de flexibilização defendida e desenvolvida no contexto da 

investigação enfatizou a perspectiva de um currículo aberto às demandas de seus 

estudantes, e que constantemente, possibilite a construção de respostas educativas para 

os desafios da inclusão escolar. 

A pesquisa apontou para a articulação dos professores no planejamento coletivo 

das ações pedagógicas direcionadas ao desenvolvimento cognitivo dos alunos com 

deficiência intelectual. É preciso transcender as estratégias de acesso e possibilitar aos 

discentes com deficiência intelectual momentos pedagógicos de participação e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares na escola e consequentemente a inserção no 

universo letrado, que abrirá novos caminhos para a construção de conhecimentos e uma 

nova caminhada para a inclusão social dos alunos com deficiência intelectual. 

As reflexões acerca do planejamento e prática curricular nos processos de 

alfabetização, ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual no Ensino 

Fundamental, objeto de estudo da tese, evidenciaram a análise reflexiva na constituição 

do currículo e nas práticas pedagógicas enquanto peças fundamentais para a construção 

de um ambiente de aprendizagem e inclusão. 

A proposta de intervenção nos planejamentos e práticas foi fundamentada nos 

aspectos elencados ao longo do estudo e da colaboração das docentes, e compreendeu 

atividades pedagógicas de planejamento para toda a turma e para os alunos com 

deficiência intelectual, avaliação diagnóstica dos níveis de leitura e escrita de todos os 
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alunos e a proposição de atividades de leitura e escrita com vistas à contribuição para os 

processos de ensino e participação dos alunos com deficiência intelectual nas práticas 

curriculares, bem como, atividades e instrumentos de avaliação das habilidades de 

leitura e escrita dos alunos com deficiência intelectual. 

O trabalho de colaboração das pedagogas e da pesquisadora contribuiu para o 

planejamento e realização de uma intervenção pautada na proposição de alternativas de 

flexibilização curricular para os alunos com deficiência intelectual no âmbito do 

processo de alfabetização. A intervenção teve como ponto de partida o planejamento 

coletivo sistematizado no Quadro norteador para o planejamento curricular e 

práticas de alfabetização (quadros 10 e 11). A sistematização do planejamento e a 

proposta de atividades comuns aos alunos possibilitaram o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita a partir da relação com os pares bem como no significado 

diferenciado da flexibilização, no qual flexibilizar não era sinônimo de atividades 

específicas e diferenciadas sob o pretexto da deficiência intelectual como condição 

impeditiva para a realização da atividade proposta para os demais alunos. 

A proposta e a produção de HQs no contexto escolar explicitaram que a 

contextualização do ensino e o direcionamento das características das linguagens desse 

gênero foram fatores essenciais para a mediação docente, e consequentemente para as 

diferentes aprendizagens expressas pelos discentes ao longo da intervenção.  

É válido ressaltar ainda que o debate acerca da alfabetização, do ensino e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares precisa considerar a flexibilização como 

condição inerente à complexidade da escola e não como matéria exclusiva da 

escolarização de pessoas com deficiência intelectual. Outra dimensão essencial foi o 

aspecto colaborativo na socialização das experiências pedagógicas no quarto ano do 

ensino fundamental. As professoras ouviam as experiências com Paulo e Pedro e as 

sessões de Estudo e Planejamento se constituíram um ambiente de colaboração, 

formação e aprendizagem acerca da docência e da constituição de práticas pedagógicas 

inclusivas. 

 As professoras do primeiro ao quinto ano evidenciaram suas práticas e 

concepções acerca do currículo e dos processos de alfabetização na perspectiva da 

inclusão dos alunos com deficiência intelectual. Nos discursos e nos planejamentos 

construídos na colaboração da pesquisa, os participantes ressaltaram os processos de 

alfabetização como uma aprendizagem advinda das interações dos sujeitos com a leitura 

e escrita e essas interações também se referem aos alunos com deficiência intelectual. 
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A dimensão interventiva e colaborativa do estudo ressaltou a escola e a 

experiência docente como lócus da formação das pedagogas. O estudo não tinha como 

intuito explicitar os aspectos da formação docente, contudo o trabalho de intervenção 

ressaltou o debate e reflexão sobre as situações de ensino e aprendizagem como 

ferramentas de formação e produção de conhecimento acerca do planejamento, práticas 

curriculares e processos de alfabetização para os alunos com e sem deficiência 

intelectual. 

As Sessões de Estudo e Planejamento Curricular ressaltaram os aspectos 

formativos das professoras no exercício do ofício pedagógico privilegiando a escola 

como lócus dessa formação permanente e seus rebatimentos na construção de práticas 

pedagógicas inclusivas. Essa formação permanente de todos os profissionais da 

educação traz elementos para a reinvenção da escola contemporânea.  O reinventar da 

escola tem como preceito compreender a heterogeneidade discente desde o 

planejamento pedagógico como possibilidade de ampliação de respostas educativas 

docentes. Nesse sentido, a dimensão formativa não está relacionada a elementos 

extrínsecos e padronizados, mas se constitui a partir das necessidades e demandas reais, 

advindas dos processos de ensino e aprendizagem vivenciados pelas professoras e 

alunos com e sem deficiência. Tal perspectiva aponta elementos que podem rebater nas 

experiências de formação continuada, evidenciando o papel da colaboração.  

Os aspectos metodológicos do estudo ressaltaram o papel da colaboração nas 

pesquisas em educação especial. A pesquisa-ação colaborativa realizada teve como 

aporte a construção de lações de cooperação na interlocução da pesquisadora (como 

representante da universidade), focados nas demandas coletivas e individuais das 

professoras no planejamento, práticas curriculares e processos de alfabetização de todos 

os alunos, inclusive dos alunos com deficiência intelectual. 

 Quanto às limitações do estudo, apontamos para a necessidade de reflexão 

acerca dos processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita desde o primeiro ano 

do Ensino Fundamental. O acompanhamento do planejamento e práticas curriculares 

associados à intervenção longitudinal poderia fornecer novos elementos para a 

compreensão do currículo no ensino Fundamental e dos processos de alfabetização dos 

alunos com deficiência intelectual no contexto do ensino e aprendizagem da leitura e 

escrita na língua portuguesa no âmbito da escolarização de todos os alunos, 

independente da presença de um aluno com deficiência na escola. 
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No que se refere a futuras abordagens do tema, apresentamos como sugestões: 

estudos analíticos de práticas exitosas de alfabetização de criança com deficiência 

intelectual com ênfase para a reflexão sobre o planejamento e as práticas curriculares 

nas suas dimensões técnicas, pedagógicas e políticas para a construção de oportunidades 

pedagógicas de acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência 

intelectual nos contextos inclusivos. 

O estudo enfatizou o papel do planejamento e da prática curricular nos processos 

de alfabetização reforçando o papel da colaboração entre pares na construção de uma 

escola atenta às singularidades e pluralidades dos estudantes.  
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Apêndice 01: Roteiro de entrevista 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

PESQUISA: “PRÁTICAS CURRICULARES DO/NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

DELINEANDO EXPERIÊNCIAS E TRAJETÓRIAS EM TEMPOS DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA” 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSOR 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação - Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “Práticas curriculares do/no 

ensino fundamental: delineando experiências e trajetórias em tempos de educação 

inclusiva”. 

Objetivo da Pesquisa 

Discutir planejamento curricular na perspectiva de problematização os conteúdos 

básicos do ensino fundamental e os processos de ensino-aprendizagem em instituição 

educativa que congregue discentes com deficiência intelectual 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 
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Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Prática Pedagógica de cada professor 

 Estratégias de ensino com vistas aos processos de alfabetização e aprendizagem 

dos conteúdos do ensino fundamental 

 Planejamento das atividades para os alunos com deficiência intelectual 

 

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Disciplina que leciona 

Ano em que leciona 

Curso de pós-graduação/graduação (maior nível) 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos 

Tempo de serviço na docência 

Carga horária total de trabalho 

Perguntas 

1. O que você considera na/para organização de seu trabalho pedagógico? 

2. Quais os procedimentos de ensino você mais utiliza em sala de aula para o ensino da 

leitura e escrita?  

3. Em sua opinião, o que contribui para o desenvolvimento da aula?  

4. Quais as funções da avaliação no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

deficiência? 

5. Como você planeja as estratégias ou atividades específicas para os alunos com 

deficiência intelectual? 

6. Já teve alguma experiência na docência de alfabetização de alunos com deficiência 

intelectual 

7. O que você compreende por adaptação/ flexibilização curricular? 
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Apêndice 02: Roteirode observação em sala de aula 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

PESQUISA:“PRÁTICAS CURRICULARES DO/NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

DELINEANDO EXPERIÊNCIAS E TRAJETÓRIAS EM TEMPOS DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA” 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

 

1. Organização da sala de aula e espaço físico 

2. Atividades de leitura e escrita realizadas com todos os alunos 

3. Elaboração do trabalho pedagógico – planejamento 

4. Planejamento das situações pedagógicas para os alunos com deficiência 

intelectual 

5. Estratégias de ensino 

6. Participação dos alunos com deficiência nas atividades 

7. Instrumentos de avaliação 

8. Relação docente com a heterogeneidade das turmas (interação com os estudantes 

com e sem deficiência) 

9. Desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos com deficiência 

intelectual 

10. Materiais didáticos e recursos metodológicos para as aulas 

*RELAÇÃO PROFESSOR–ALUNO  

*ENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS
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Anexo 01: Roteiro de entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

PESQUISA:APRENDER E ENSINAR NA ESCOLA INCLUSIVA: 

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE PEDAGOGOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSOR 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Mestrado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “Aprender e ensinar na 

escola inclusiva: desafios na construção da identidade de pedagogos” 

 

Objetivo da Pesquisa 

Descrever processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula 

inclusivas na perspectiva de analisar como tais processos afetam a construção de sua 

identidade docente. 

 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados das entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 

 Trajetória formativa e profissional  

 Prática Pedagógica do pedagogo 
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 Trabalho pedagógico na sala de aula  

 Trabalho pedagógico com os alunos com deficiência 

 

Perguntas 

Porque você escolheu o curso de pedagogia? 

Na sua opinião que é ser pedagogo? 

Quais as funções do pedagogo numa escola 

Como você descreve suas primeiras experiências docentes? 

Qual sua primeira experiência com aluno com deficiência? 

Comente sobre sua rotina em sala de aula. Comente um dia típico de sua sala 

de aula e o comportamento dos seus alunos, inclusive aluno(s) com deficiência. 

O que você entende por ensino? 

O que você entende por aprendizagem? 

O que você considera no planejamento das aulas? 

Quais as metodologias que você mais utiliza em sala de aula?  

Como avalia os processos de ensino e aprendizagem? 

Quais instrumentos de avaliação você utiliza? 

Quais aspectos que você considera positivos e negativos no trabalho com 

estudantes com deficiência no espaço escolar? 

Na escola existem momentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas? 
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Anexo 02: Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Caríssimo(a) professor(a) colaborador(a), o presente questionário é um dos 

instrumentos de coleta de dados de nossa pesquisa realizada no Mestrado em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que objetiva descrever 

processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula inclusivas na 

perspectiva de analisar como tais processos afetam a construção de sua identidade 

docente. Informamos que sua identidade será mantida em sigilo. Agradecemos 

antecipadamente sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Nome:____________________________Nome Fictício:_________________ 

1. Qual a sua idade?_______ 

2.Sexo:(  ) Masculino          (  ) Feminino           

3.Qual o estado civil? 

(a) Casado(a)   (b) Solteiro(a)  (c) Vive junto – união conjugal consensual (d) 

Divorciado(a)    (e) Viúvo(a) 

4.  Tem Renda familiar em média: 

(a) até 1 salário mínimo     (b) de 2 a 3 salários     (c) de 4 a 5 salários     (d) 

acima de 5 salários 

5. Formação 

5.1. Ensino Superior:     (  ) completo    (  ) incompleto. Qual curso? 

________________________________________ 

5.2. Pós-graduação:       (  ) completo    (  ) incompleto. Qual curso? 

_________________________________________ 

5.3.Outro:_______________________________________________________

______________ 

6.  A sua formação foi realizada em que tipo de instituição? 

a. Superior:() Pública           (  ) Privada  
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b. Nome da instituição:___________ Ano de conclusão do 

Curso:__________ 

c. Pós-graduação:(  ) Pública           (  ) Privada. Curso: 

_________________ 

d. Nome da instituição___________ Ano de conclusão do 

Curso:__________ 

7.  Qual a sua situação funcional atualmente? 

(a) Contrato(b) Estagiário(a)     (c) Outro: ________________ 

8. Há quantos anos trabalha como pedagogo?___________ 

9.Há quantos anos trabalha nesta escola?______________ 

10.Em qual ano do ensino fundamental está lecionando em 2014?_______ 

11. Ano em que realizou a última formação continuada: ___________ 

Tema da formação: 

______________________________________________________________________ 

12.  Realizou alguma formação em Educação Especial ou Educação Inclusiva?  

(  ) Sim     (  ) Não.     Em caso afirmativo qual? 

___________________________________________________ 

Fale sobre os principais conteúdos e informações obtidos nessa formação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13.  Já ensinou pessoas com deficiência/NEE?(  ) Sim     (  ) Não . 

13.1. Em caso positivo: Quais os tipos de deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.2. Durante quanto tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.3. Descreva brevemente sua experiência: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Em sua formação como pedagogo teve disciplina voltada para a educação 

especial ou educação inclusiva?  
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( ) sim (  ) não 

15.  Escreva sobre o que significa ser pedagogo para você 

_____________________________________________________________ 

 

16.Você já trabalhou em instituições especializadas ou escola especial? 

(  )Sim   (  ) Não 

Em caso afirmativo: Qual instituição? Comente essa experiência. 

________________________________________________________ 

17. Esse ano tem aluno(s) com deficiência na(s) turma(s) que leciona? Se sim 

qual deficiência? 

 

18. Quais temáticas considera essencial para refletir sobre a inclusão de 

pessoas com deficiências? 
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Anexo 03: Roteiro de observação à sala de aula 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA: APRENDER E ENSINAR NA ESCOLA INCLUSIVA: 

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE PEDAGOGOS 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO FÍSICA  

 

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA SALA DE AULA 

 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 METODOLOGIAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR 

 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DISCENTES 

 

RELAÇÃO DOCENTE COM A HETEROGENEIDADE DAS TURMAS 

(INTERAÇÃO COM OS ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA) 

INTERAÇÃO ALUNO-ALUNO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NAS 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
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Anexo 04: Fichas de leitura “A Caixa Amarela” 
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Anexo 05: Fichas de leitura “Faz-de-Conta” 
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Anexo 06: Fichas de leitura “O Rei” 
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Anexo 07: Fichas de leitura “O Peixe-Espada” 
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Anexo 08: Fichas de leitura “Bola-de-Rua” 
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Anexo 09: Fichas de leitura “A família da Malu” 
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Anexo 10: Livro “O baile do menino Deus” 
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Anexo 11: Pequeno texto extraído do livro “A família da Malu” 
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Anexo 12: Pequeno texto extraído do livro “O baile do menino Deus” 

 


