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RESUMO 

 

A presente pesquisa insere-se na Linha de Pesquisa: Políticas para a Educação Básica e 
Superior do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UNIVALI. Buscou-se formular conhecimento a respeito da 
inclusão escolar analisando-a na perspectiva de crianças com história de deficiência mental. 
Sob a égide da abordagem qualitativa, a investigação teve seu foco direcionado a duas 
escolas Municipais de ensino regular – na cidade de Itapema/SC, por um período de seis 
meses de observação sistemática de dois alunos com história de deficiência mental, 
freqüentando as séries iniciais do Ensino Fundamental e atendimento educacional 
especializado no contra turno. O objetivo do estudo foi investigar as estratégias, mediações, 
interações e reorganizações por eles utilizadas para aprender e participar do processo de 
inclusão. Realizaram-se entrevistas e conversas com os sujeitos da pesquisa, seus pais e 
professores, registros de atividades em filmagens, fotografias e registro das informações em 
diário de campo. O material coletado foi descrito em ficha própria adaptada à avaliação do 
nível de envolvimento dos alunos na atividade desenvolvida em sala de aula. Esta avaliação 
tomou como referência a Escala de Envolvimento da Criança na Escola, traduzida e 
adaptada da escala original The Leuven Involviment Scale for Young Children (LIS – YC) 
(LEAVERS, 1994a). Para estabelecer o diálogo com a empiria recorri às contribuições da 
abordagem histórico-cultural, especialmente de Lev Seminovich Vygotsky, cujos estudos 
tem sido relevantes para a leitura crítica dos processos de aprendizagem dos sujeitos com 
história de Deficiência. Os resultados evidenciaram um expressivo grau de envolvimento dos 
alunos, na maioria das atividades e intensos momentos de esforço mental e concentração. 
Esse envolvimento, todavia, nem sempre resultou em efetiva aprendizagem, pois as 
respostas e ações que desempenharam muitas vezes eram pensadas, decididas e 
executadas pelos monitores. Observou-se alunos atentos, predispostos a aprender, porém    
as mediações e os momentos de interação comprometeram de certo modo, as 
possibilidades de autonomia desses sujeitos no processo de aprendizagem.   

 
 

Palavras-chave: Inclusão escolar, aprendizagem, nível de envolvimento, deficiência mental. 
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 ABSTRACT 

 

This research is part of the Line of Research: „Policies for Basic and Higher 
Education‟ of the Univali Research Group „Public Policy Curriculum and Evaluation of 
Graduate Education‟. The aim was to formulate knowledge about school inclusion, 
analyzing it from a perspective of children with a history of mental disability. Using 
the qualitative approach, the investigation was focused on two schools - in the city of 
Itapema/SC, over a period of six months of systematic observation of two students 
with a history of mental disability, who attended the initial series of Elementary 
School, and specialized educational services in afterschool activities. The purpose of 
this study was to investigate the strategies, mediations, interactions and 
reorganizations used by the students to learn and participate in the process of 
inclusion. Interviews and conversations were carried out with the research subjects, 
their parents and teachers, as well as filmed records of activities, photographs, and 
recording information in a diary. The material collected was described in an adapted 
form in order to evaluate the level of the student‟s involvement in the activity 
developed in the classroom. This evaluation was based on the Leuven Involvement 
Scale for Young Children (LIS - YC) (Leavers, 1994a). To establish a dialogue with 
empiricism, the contributions of the historical-cultural approach were used, especially 
those of Lev Vygotsky Seminovich, whose studies have been relevant for a critical 
reading of the learning processes of individuals with a history of disability. The results 
demonstrated a significant degree of student involvement in most of the activities, 
and intense moments of mental effort and concentration. However, this involvement 
did not always result in effective learning, as their responses and actions were often 
thought of, decided on and executed by the monitors. We observed that the students 
were attentive, and willing to learn, but that the mediations and the moments of 
interaction affected, in a certain way, the possibilities for these individuals‟ autonomy 
in the learning process. 
Keywords: School inclusion, learning, involvement degree, mental deficiency. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A primeira década do Século XXI registra um movimento intenso de 

professores e pesquisadores em torno do debate sobre a inclusão das pessoas com 

Deficiência na sociedade, mais especificamente na escola, um dos principais 

lugares, se não o mais importante, em que os processos de aprendizagem e 

inserção social acontecem.  

 Entretanto, pode-se evidenciar que as pesquisas tem se concentrado em 

estudar a inclusão e os seus aspectos, na maior parte dos casos de investigação, 

voltados às dificuldades e estratégias que professores, pais, comunidade e escola 

como um todo têm desenvolvido em face das políticas de inclusão escolar, 

principalmente de alunos com Deficiência.  

 Por outro lado, na inclusão, não existem somente aspectos relacionados com 

os professores, pais, especialistas e outros, que fazem parte da comunidade 

escolar. Existem também os aspectos relacionados aos olhares e percepções dos 

sujeitos diretamente envolvidos, que são as personagens principais do processo 

inclusivo: os próprios alunos com Deficiência. Tratou-se, portanto de avaliar a 

inclusão sob o ponto de vista desse aluno, do que ele percebe, do que ele sente na 

sua relação com o outro e o ambiente. 

 Ramos (2008) corrobora com esta perspectiva de escola inclusiva, quando 

afirma que:  

 

É preciso, portanto, em uma perspectiva didática inclusiva, 
considerar os diferentes modos e tempos de aprendizagem como um 
processo natural dos indivíduos, sobretudo daqueles com evidentes 
limitações físicas ou mentais. (RAMOS, 2008, p. 8). 
 

 

 O presente estudo teve como objetivo investigar as estratégias, mediações, 

interações e reorganizações que os alunos com Deficiência utilizam para aprender 

no processo de inclusão. Propus neste processo analisar não só a perspectiva de 

quem inclui, mas o olhar de quem está sendo incluída, sua visão, sua percepção, 

dificuldades e avanços neste movimento tão novo e desafiador. 

 Com esse propósito, de modo específico pretendi identificar contribuições 

para a transformação da ação docente, bem como a reestruturação da organização 
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escolar. Entendo que a compreensão do modo como o aluno com Deficiência 

aprende, o que ele sente e como significa suas experiências podem se constituir em 

importante referencial para definição das estratégias a serem utilizadas pela 

comunidade escolar. Além disso, contribuirá para que ele se torne participativo no 

processo de inclusão e tenha efetivamente a consciência de si e do outro ao 

aprender. Para Vygotsky ... 

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não-naturais, mas formadas 
historicamente. (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 2006, p. 115)  

 

Na presente pesquisa foram assim delineados os objetivos: identificar na 

expressão, na experiência, na vivência do aluno, como este significa o que é 

ensinado, ou vivenciado na escola, no processo de inclusão; analisar a qualidade 

das mediações realizadas no processo de inclusão deste aluno; levantar indicadores 

que viabilizem a aprendizagem e participação do aluno com Deficiência em espaços 

inclusivos.  

 Os objetivos supracitados, foram elaborados a partir da problemática desta 

investigação que está, indubitavelmente relacionada a minha vivência e experiência 

profissional que desde o ano de 1997 vem sendo direta e indiretamente relacionada 

ao atendimento de alunos com Deficiência.  

Esta vivência profissional conduziu a muitas indagações, as quais resultaram 

na questão central deste estudo que pode ser assim apresentada: como os alunos 

com Deficiência respondem às intervenções, mediações, interações da escola no 

seu processo de aprendizagem na educação inclusiva? 

Parti do pressuposto de que na aprendizagem as relações são sempre de 

reciprocidade e na inclusão é necessário analisar o processo em múltiplos enfoques. 

Para a construção de uma educação inclusiva e democrática, que respeite as 

diferenças, as identidades culturais, a diversidade, faz-se necessário que as 

pessoas possam aprender a conviver compartilhando atitudes para ampliar e 

superar os desafios da diferença.  



 17 

É exatamente em razão destes enfoques que o processo de inclusão desafia 

os sistemas educacionais em todas as suas modalidades de atendimento. Na 

perspectiva de realizar um estudo sobre as condições de aprendizagem de alunos 

com Deficiência na escola da rede regular de ensino em classe comum, que este 

trabalho se constituiu. 

Ao longo de meu percurso profissional evidenciou-se uma caminhada difícil e 

conturbada rumo a esse modelo educacional inclusivo, principalmente no que diz 

respeito ao tratamento dado às pessoas com Deficiência. 

Muitos têm sido os movimentos mundiais visando a garantia dos direitos das 

pessoas com Deficiência. Olhando a história, compreende-se então o quanto foi 

importante e necessário ter estado em contato direto com as principais mudanças 

que ocorreram no cenário educacional. 

São adeptos desta idéia autores como Fontes (2009), para quem: 

 

Desde a eliminação física dos deficientes até a garantia de igualdade 
de direitos, um longo caminho, atravessado por diferentes 
paradigmas e marcado por avanços, retrocessos e rupturas, foi 
percorrido. Todavia, a efetivação dos preceitos legais que tratam a 
inclusão das pessoas com Deficiência no cotidiano social e 
educacional no Brasil ainda é um desafio e um capítulo da história 
que se constrói na tessitura de pequenas histórias que compõem o 
cotidiano. (FONTES, 2009, p.23). 

 

 

Na última década algumas conquistas ocorreram no âmbito da educação 

especial. Essas conquistas resultaram em reformas e transformações na legislação, 

o que não significa dizer que as transformações na prática do dia a dia também 

ocorram.  

No ano de 1997, no início de minha carreira profissional, falava-se muito 

ainda em segregação social, exclusão social e buscava-se a integração da pessoa 

com Deficiência. Se compararmos a terminologia Inclusão, que é utilizada hoje, tanto 

no senso comum, quanto nos meios acadêmicos e em alguns documentos legais, 

com a nomenclatura utilizada nos últimos 20 anos, poderemos perceber que diante 

das questões da Deficiência houve uma grande evolução em termos de 

nomenclaturas, o que não significa dizer que as posturas em relação à Inclusão 

evoluíram. Nesse sentido, o termo utilizado para nomear a criança com Deficiência é 

diversificado, fala-se em excepcional, portador, deficiente, doente.  Estes termos, 
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embora tenham sido questionados pelos pesquisadores, estudiosos e outras 

pessoas, direta e indiretamente ligadas a essa temática, são ainda muito 

empregados em datas comemorativas como a semana do excepcional, alguns 

documentos legais, reportagens jornalísticas e no senso comum. 

Ao acompanhar a implantação da APAE1 (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) no município de Itapema, naquele mesmo ano, observei que a cidade 

apresentava condições precárias para atender alunos com Deficiência. A escola era 

improvisada, em uma casa alugada, com professores sem formação específica, que 

cursaram o ensino médio e que demonstravam muita dificuldade em lidar com as 

Deficiências encontradas, além do preconceito social fortemente evidenciado na 

época. 

A partir daí surgiram as mudanças de nomenclatura, de postura, de visão e da 

própria legislação, mudanças essas significativas e transformadoras na maneira de 

tratar as questões relacionadas às pessoas com Deficiência. 

No ano de 2001, ao concluir a Graduação em Pedagogia com Habilitação nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental com Ênfase em Educação Especial, realizei o 

estágio supervisionado na escola regular, acompanhando dois casos de inclusão na 

rede municipal de ensino. Essa experiência contribuiu para ampliar meu interesse 

particular a respeito da inclusão de alunos com Deficiência na rede regular de 

ensino. Desde então, levantei muitos questionamentos e preocupações acerca do 

que era importante ensinar a esses alunos e como eles iriam responder aos 

ensinamentos oferecidos na escola. As demais experiências profissionais que 

sucederam a esta sempre estiveram relacionadas à temática da educação especial. 

Os principais estudos e os mais recentes, realizados sobre alunos com 

Deficiência, em grande parte demonstram preocupação com seu desenvolvimento e 

aprendizagem, porém, ainda temos um número muito reduzido deste tipo de 

investigação.  

Pode-se citar como exemplo o estudo de Anna Maria Lunardi Padilha (2000), 

intitulado: Práticas Educativas: Perspectivas que se abrem para a Educação 

Especial. Nesta pesquisa a autora preocupa-se com o processo de simbolização na 

constituição da subjetividade do sujeito comprometido com a Deficiência mental. 

Para isso, observou durante o período de três anos, uma jovem com Deficiência 

                                            
1
 Antes da implantação da instituição em de Itapema, os alunos deste município eram atendidos em 

Porto Belo, município vizinho.  
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mental, a fim de compreender seu desenvolvimento simbólico, cultural e histórico. A 

perspectiva histórico-cultural orientou seus estudos, especialmente as reflexões de 

Vygotsky [1896–1934] e seus seguidores.  

Outro exemplo de investigação que analisa o aspecto do desenvolvimento 

cognitivo da criança com Deficiência mental é a pesquisa de Maria Cecília Rafael de 

Góes (2006) intitulada: Deficiência Mental, imaginação e mediação social: um estudo 

sobre o brincar. Neste processo, Góes propõe investigar a importância da 

imaginação no processo de desenvolvimento da criança com Deficiência mental, 

focalizando o brincar como uma instância particularmente propícia desse processo, 

analisando também as formas de mediações que se pode observar durante o 

estudo. Como base teórica esta pesquisadora também se apoiou na perspectiva 

histórico-cultural. 

Além desses, vale citar dois trabalhos de relevância: o de Geovana Mendonça 

Lunardi Mendes (2008) intitulado: Nas trilhas da inclusão: as práticas curriculares de 

sala de aula como objeto de estudo; e o de Benigna Alves Siqueira (2008), intitulado: 

Inclusão de crianças deficientes mentais no ensino regular: limites e possibilidades 

de participação em sala de aula. No primeiro, a autora objetivava compreender as 

práticas curriculares da escola diante das diferenças dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. O segundo, resultante dos estudos de Mestrado, teve como 

foco a inclusão de crianças com história de Deficiência mental nas escolas da rede 

regular, analisando-a sob a perspectiva do aluno. Para isso, buscava saber o que 

efetivamente estava ocorrendo com as crianças deficientes mentais incluídas em 

classes de ensino regular em termos de participação nas atividades escolares e de 

acesso ao conhecimento. 

Estes trabalhos ilustram os recentes estudos que contemplam a temática da 

Educação Especial, com ênfase, em alguns casos, na educação inclusiva. É 

importante deixar claro, entretanto, que os estudos relativos ao desenvolvimento 

cognitivo da criança com Deficiência mental são de grande valia para aprimorar e 

proporcionar uma educação Inclusiva, porém o número de pesquisas nesta área 

ainda é relativamente pequeno. 

É neste sentido que propus analisar as estratégias de aprendizagem 

utilizadas pela criança com Deficiência mental (cognitiva) associada ou não a uma 

síndrome em situação de inclusão. Procurei evidenciar as mediações e interações 



 20 

envolvidas neste processo, como possibilidade de análise da aprendizagem do 

aluno.  

Além de todos os motivos aqui relacionados para justificar a escolha do tema 

deste estudo, vale citar um aspecto a ser enfatizado como um diferencial: a 

necessidade de perceber a inclusão e seus processos, a partir da percepção do 

próprio aluno. Os estudos dessa temática, em sua maioria, discutem a problemática 

muito mais sob o ponto de vista dos gestores, da comunidade, professores e demais 

personagens envolvidos no processo inclusivo, deixando de atentar para o ponto de 

vista do próprio aluno que é o foco da inclusão. 

Nesta perspectiva, Fontes (2009, p. 44), acrescenta que: “refletir sobre o 

processo de inclusão de pessoas com Deficiência em escolas regulares têm se 

configurado como uma das questões mais polêmicas discutidas no âmbito 

educacional nos últimos tempos (...).” 

O documento que define a política pública de educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (2008), considera que as pessoas se modificam 

continuamente transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige 

uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a 

importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os 

alunos.  

Com esta proposta de investigação busquei observar as práticas educativas 

sob o ponto de vista dos alunos com Deficiência Mental, considerando aspectos do 

desenvolvimento nas relações mediadas por aquele que ensina e o sujeito da 

investigação. Em face desse propósito, no Capítulo I defino a abordagem teórico-

metodológica da pesquisa esclarecendo os procedimentos de coleta, sistematização  

e análise de dados e a caracterização das Instituições e dos sujeitos pesquisados.  

No Capítulo II abordo a Inclusão do Educando com Deficiência no Ensino 

Regular, procurando precisar o campo da política de Inclusão como lugar de 

investigação. A Deficiência Mental (abordada no Capítulo III) constituiu-se como 

tema imprescindível de aprofundamento especialmente pelo tratamento 

controvertido e passível de múltiplas definições de estudiosos interessados nessa 

temática.  

Finalmente nos Capítulos IV e V discuto as Estratégias de Aprendizagem 

adotadas pelos sujeitos da pesquisa assim como analiso a qualidade das mediações 

e interações realizadas no espaço da sala de aula.  
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CAPÍTULO I – CAMINHO METODOLÓGICO 
 

 

1.1 – Abordagem teórico-metodológica da Pesquisa 

 

O presente trabalho teve como finalidade investigar as possíveis estratégias 

de aprendizagem utilizadas pelos alunos com Deficiência, em seus diferentes níveis 

e de acordo com as intervenções que ocorrem no processo de ensino e 

aprendizagem na escola. Iniciou-se do objetivo que foi identificar como e em quais 

momentos do processo de aprendizagem o aluno ou aluna responde aos estímulos 

e aos ensinamentos oportunizados em sala de aula e quais as estratégias que estes 

alunos utilizam nos momentos de intervenção do professor e nos momentos de 

interação com o grupo da sala e com os demais profissionais da escola de maneira 

geral.  

No intuito de responder às questões deste trabalho, busquei a perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento humano, em que a mediação é indispensável à 

aprendizagem e a transmissão cultural. Fundamentei minhas análises 

principalmente na referência de Lev Semionovich Vygotsky [1896–1934], autor 

clássico da área da psicologia, que iniciou sistematicamente seus trabalhos no ano 

de 1924. Seus estudos abordam as questões da aprendizagem e do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por meio das interações e 

das relações cotidianas na vida escolar, familiar e social da criança. 

As implicações da abordagem teórica de Vygotsky são várias. Com a noção 

de mediação, este estudioso intencionou transmitir, com base nas formas de 

comportamento humano, que o indivíduo modifica seu comportamento em virtude do 

comportamento de outrem. Assim, “a internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana”(...). (VYGOTSKY, 2007, p.58) 

Nesse sentido busquei nesta abordagem teórica o método experimental de 

Vygotsky como suporte para as análises que fiz do material coletado em entrevistas, 

observações, filmagens, e documentos. Neste método, três princípios formam a 

base analítica das funções psicológicas superiores conforme Vygotsky2 (2007): 

                                            
2
 Grifo do autor 
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“Analisar processos e não objetos”; “explicação versus descrição” e; “o 

problema do comportamento fossilizado.”  

 Na análise de “processos e não de objetos” Vygotsky explica que: 

 

Qualquer processo psicológico, seja o desenvolvimento do 
pensamento ou do comportamento voluntário, é um processo que 
sofre mudanças a olhos vistos. [...] Se substituirmos a análise do 
objeto, pela análise do processo, então, a tarefa básica da pesquisa 
obviamente se torna uma reconstrução de cada estágio no 
desenvolvimento do processo: deve-se fazer com que o processo 
retorne aos seus estágios iniciais. (VYGOTSKY, 2007, p.64) 

 

 

Nesta perspectiva da análise de processos pode-se observar todo o caminho, 

a trajetória que ocorre no desenvolvimento do indivíduo, evidenciando a forma como 

se obteve o resultado, os percalços, as dificuldades, os avanços que levaram ao 

resultado final. Ao analisar o desenvolvimento do processo, além da descrição, é 

importante a explicação do fato ocorrido, para a melhor compreensão do 

comportamento. 

Já no que diz respeito ao princípio “Explicação versus descrição” de acordo 

com Vygotsky (2007): 

 

Na psicologia introspectiva e associacionista, a análise consiste, 
essencialmente numa descrição, e não numa explicação como nós a 
entendemos. A mera descrição não revela as relações dinâmico-
causais reais subjacentes ao fenômeno. [...] Não estamos 
interessados na descrição da experiência imediata eliciada, por 
exemplo, de um lampejo luminoso tal como ela nos é revelada pela 
análise introspectiva; em vez disso, procuramos entender as ligações 
reais entre os estímulos externos e as respostas internas que são a 
base das formas superiores de comportamento apontadas pelas 
descrições introspectivas. (VYGOTSKY, 2007, p. 64-66) 
 

 

Neste caso, os detalhes do processo são esclarecidos de maneira precisa e 

consistente, a fim de compreender a experiência em si, pois muitos são os fatores 

que envolvem o fenômeno que geralmente é mecanizado, repetitivo, o que dificulta a 

observação de todo o processo do comportamento.   

Com base nisso “o problema do comportamento fossilizado”, terceiro 

princípio básico desta abordagem de análise é assim fundamentado por Vygotsky:  
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(...) defrontamo-nos freqüentemente com processos que 
esmaeceram ao longo do tempo, isto é, processos que passaram 
através de um estágio bastante longo do desenvolvimento histórico e 
tornaram-se fossilizados. Essas formas fossilizadas de 
comportamento são mais facilmente observadas nos assim 
chamados processos psicológicos automatizados ou mecanizados, 
os quais, dadas as suas origens remotas, estão agora sendo 
repetidos pela enésima vez e tornaram-se mecânicos. (VYGOTSKY, 
2007, p. 67) 

  

 

Em face aos princípios acima relacionados, foi minha intenção aqui analisar 

os processos historicamente constituídos e não os produtos das intervenções, 

elencando fatores que viabilizem as análises das mediações e do desenvolvimento, 

baseando-me na idéia de que as práticas pedagógicas vistas sob o ponto de vista 

das mediações possibilitam a aprendizagem. 

Assim sendo, busquei observar detalhes do dia-a-dia que favorecem a análise 

da complexidade das relações dos sujeitos nas interações, proporcionando neste 

aspecto, uma sistematização de fatores que influenciam o desenvolvimento humano.  

Foi necessário, entretanto, avaliar a realidade de uma maneira mais profunda, 

buscando a análise dos acontecimentos historicamente constituídos em sua 

essência, observando atentamente o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa.  

 

[...] Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no 
processo de mudança: esse é o requisito básico do método dialético. 
Numa pesquisa, abranger o processo de desenvolvimento de uma 
determinada coisa, em todas as suas faces e mudanças – do 
nascimento à morte -, significa, fundamentalmente, descobrir sua 
natureza, sua essência, uma vez que “é somente em movimento que 
um corpo mostra o que é”. Assim, o estudo histórico do 
comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, mas sim 
sua verdadeira base. (VYGOTSKY, 2007, p. 68)  
 

  

É vasta a gama de abordagens, paradigmas e pontos de vista acerca da 

forma como a criança aprende, e em quaisquer abordagens surgem pontos a serem 

questionados e discutidos. Contudo, não me coube tratar de abordagens diferentes 

ou contrárias às de Vygotsky, privilegio, no entanto as contribuições da abordagem 

histórico-cultural que são fundamentais, no caso deste estudo, para as 
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compreensões sobre as possibilidades de aprendizagem das pessoas com histórico 

de Deficiência mental. 

Procurei também evidenciar nas Políticas Públicas as suas determinações 

legais, sem as quais o processo de Inclusão não seria viabilizado pelo Ensino 

Regular em todo o país. 

Esta pesquisa caracteriza-se pelo enfoque qualitativo, com base na análise de 

conteúdo. 

Relatam Boddan & Biklen (1994, p. 49), que a “abordagem da investigação 

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permite estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo”. 

No campo da pesquisa em educação, a escolha da abordagem qualitativa é 

uma das mais difundidas. 

Muitos teóricos são defensores desta prática. Corrobora com esta afirmativa 

Santos Filho (1997, p. 43), ao descrever a pesquisa qualitativa como um processo a 

partir de dois níveis: 

 

O primeiro é o da compreensão direta da ação humana sem qualquer 
inferência consciente sobre a atividade; no segundo nível é mais 
profundo, o pesquisador volta sua atividade à compreensão em 
termos do significado que o indivíduo dá à sua ação. Para se obter 
uma leitura significativa é necessário o movimento constante entre as 
partes e o todo, em que não há ponto absoluto de partida nem de 
chegada.  

 

 

O estudo de caso é uma das abordagens metodológicas que melhor responde 

aos propósitos da pesquisa qualitativa e aos pressupostos defendidos por Vygotsky 

no que se refere ao método de investigação: 

 

A procura de um método torna-se um dos problemas mais 
importantes de todo empreendimento para a compreensão das 
formas caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse 
caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o 

instrumento e resultado do estudo. (VYGOTSKY, 2007, p.69)3  
 

                                            
3
 Grifo do autor 
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Conforme Lüdke e André (1986), os estudos de caso têm características 

fundamentais: enfatizam a interpretação em contexto; buscam retratar a realidade de 

forma completa e profunda; usam uma variedade de fontes de informação; permitem 

generalizações podendo servir como análises de outros casos; procuram 

representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa 

situação social; e por fim, os relatos de estudos de caso utilizam uma linguagem 

acessível.        

Considerando as características do estudo de caso, no presente estudo 

diferentes instrumentos de coleta e análise de dados foram utilizados à saber:  

- Observação acompanhada de registro fotográfico e vídeo. Os métodos de 

observação variam nas abordagens qualitativas em decorrência do tipo de 

investigação. Para os propósitos desse estudo trabalharei com a observação 

participante. Lüdke e André (1986) argumentam que esta estratégia envolve uma 

série de técnicas metodológicas em que o observador terá um grande envolvimento 

e acesso a uma gama variada de informações.  

- Análise documental: estudo baseado em documentos como material primordial, 

extraindo deles toda informação que complementa ou oferece outra visão do tema 

objeto de estudo.  

- Análise do envolvimento do aluno por meio da Escala de Envolvimento da 

Criança na escola, traduzida e adaptada da escala original The Leuven Involvement 

Scale for Young Children (LIS-YC) (LEAVERS, 1994a). Essa é constituída de duas 

componentes: uma lista de indicadores/sinais, característicos de um comportamento 

de envolvimento; e os níveis de envolvimento numa escala de 5(cinco) 

pontos.(OLIVEIRA-FORMOZINHO; ARAÚJO, 2004). 

Neste contexto alguns autores como Lüdke e André (1986) acreditam que 

todo estudo de caso é qualitativo. O estudo qualitativo, como já foi visto, é o que se 

desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto 

e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Para a análise dos casos escolhidos a Escala supracitada foi adaptada de 

acordo com a realidade dessa pesquisa, sendo que estamos aqui tratando de duas 

Crianças com Deficiência. Assim, o formato da escala permaneceu, bem como sua 

estrutura e seus indicadores, o que muda é a descrição da atividade que é mais 

minuciosa e criteriosa, sendo que os detalhes dos casos estudados foram 

extremamente importantes para o processo de análise dos dados.  
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A lista de sinais de envolvimento da criança compreende nove indicadores, 

sejam eles: concentração; energia; complexidade e criatividade; expressão facial e 

postura; persistência; precisão; tempo de reação; comentários verbais e satisfação. 

Com base nestes sinais é que se pode identificar, em uma escala que vai de nível 

1(um) a nível 5(cinco), em qual dos níveis de envolvimento a criança se encontra 

quando está executando uma atividade. 

O Nível 1 de envolvimento é denominado: ausência de atividade, que se 

evidencia quando a criança está inativa, sentada num canto, distraída e ausente, o 

Nível 2, denominado atividade freqüentemente interrompida  é evidenciado quando 

a criança realiza as ações com uma ausência de consciência, no Nível 3: atividade 

mais ou menos contínua, a criança está mais ou menos empenhada continuamente 

na atividade, e esta é interrompida sempre que um estímulo interessante surge, já 

no Nível 4: atividade com momentos intensos, a criança faz um grande esforço 

mental, quando a atividade é rotineira e importante para ela, levando a criança a 

permanecer concentrada durante a maior parte do tempo, por último o Nível 5: 

atividade intensa mantida, é o envolvimento máximo da criança, quando ela está 

focalizada nas ações e no material e os estímulos circundantes não a distrai.  

Estes níveis foram utilizados no preenchimento das Escalas para análise do 

envolvimento das crianças pesquisadas nas tarefas desenvolvidas na sala de aula 

ou em outros ambientes escolares. 

Toda a análise foi baseada no contexto da educação Inclusiva das pessoas 

com Deficiência, em especial das pessoas com Deficiência Mental, 

conseqüentemente os sujeitos participantes da pesquisa foram observados em 

distintos momentos nas salas de aula do ensino regular (lócus da pesquisa), cada 

qual na sua respectiva Unidade Escolar.  

Nesse sentido as peculiaridades de cada Instituição contribuíram para a 

elaboração das categorias de análises dos dados, sendo que as características dos 

alunos, dos profissionais e da comunidade são aspectos significativos na construção 

das referências analíticas. Assim, o ambiente escolar é relevante e muito 

significativo, pois constitui o contexto em que estes alunos participam e praticam 

suas experiências de aprendizagem no dia a dia.  

Como já foi dito, João e Maria são nomes fictícios. Estas duas crianças têm 

realidades escolares totalmente distintas. João freqüenta uma escola relativamente 

pequena, com apenas 320 alunos, o que pode facilitar as questões interpessoais. Já 
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Maria freqüenta uma escola de 930 alunos, apesar de a escola ser maior, tem uma 

estrutura física que propícia para o desenvolvimento de atividades extra-classe.  

Constituiu-se como primeiro passo para a construção das análises, a 

descrição do material coletado por meio dos vídeos dos sujeitos participantes, 

realizados durante as atividades pedagógicas em período escolar, ou seja, durante a 

aula. Para tanto o preenchimento da Escala de Envolvimento da Criança tornou-se 

instrumento crucial para a coleta e tabulação dos dados, sendo que os níveis de 

envolvimento evidenciados nas análises das atividades constituíram a base para as 

inferências posteriores. Como já enfatizado, foram escolhidas 10 sessões filmadas 

com cada aluno, sendo que o critério para a escolha vinculou-se às atividades 

desenvolvidas de acordo com as diversas áreas do conhecimento. Para efeitos 

analíticos optei por apresentar em detalhes somente as cenas em que os alunos 

observados apresentaram níveis de envolvimento distintos (de 1 a 5). 

Conforme Oliveira-Formosinho e Araújo (2004, p. 91-92), pode-se afirmar que 

“o facto de a criança estar presente num ambiente propício ao seu envolvimento e 

aprendizagem poderá ser consignado como um direito básico que lhe assiste.” 

Neste sentido o envolvimento pode caracterizar a participação nos contextos 

educativos.  

Para a análise de cada criança foi utilizada inicialmente uma ficha síntese 

individual que nos revela o panorama geral dos vídeos que foram analisados, a 

freqüência e o tipo de atividade que foi realizada em cada área de conhecimento. Foi 

possível constatar que a utilização da Escala possibilitou um mapeamento dos 

elementos que constituem os níveis de envolvimento, reiterando questões relevantes 

em virtude da qualidade do contexto em que a criança foi observada. Porém, as 

descrições detalhadas dos momentos de participação individual das crianças, 

contribuíram para o esclarecimento de detalhes importantes e merecedores de 

atenção.  

A Escala de Envolvimento da criança tornou-se de fato um elemento que 

favorece não só a descrição e detalhamento dos dados, mas um revelador das 

peculiaridades do contexto pedagógico geral. 

 

 

1.2 – Contexto da pesquisa  
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Como campos de pesquisa foram consideradas duas instituições 

educacionais localizadas no município de Itapema – SC, de colonização açoriana, 

local este que nos últimos anos cresceu no aspecto demográfico e criou 

características mais urbanas. Nesta localidade, a população em sua maioria é de 

moradores advindos de outras regiões do Estado e do País. A cidade é turística, 

devido a isso seus moradores mais recentes são em geral de baixo poder aquisitivo, 

em geral trabalhadores que saem de suas cidades na busca da exploração do 

turismo e acabam permanecendo no município. Os bairros em que estão localizadas 

essas Unidades são distantes um do outro, o que diferencia a clientela no sentido 

econômico, cultural e social. A cidade de Itapema foi a opção por ser este o meu 

domicílio e meu local de trabalho. 

 

 

1.2.1. Caracterização das Instituições de Ensino estudadas 
 

 

As instituições foram caracterizadas como sendo instituição A e B. 

A Instituição A é também uma escola do mesmo município, localizada no 

mesmo bairro em que resido. Esta escola é freqüentada por aproximadamente 320 

alunos, a equipe de trabalho conta com 34 funcionários. É uma das instituições 

educacionais mais antigas do município, funciona num prédio antigo que já foi 

ampliado e reformado, não é adaptado para acessibilidade, seu acesso às salas de 

aula acontece pela escada, a quadra de esportes não é coberta e há uma área 

comum onde os alunos fazem o intervalo e outras atividades internas como os 

Projetos Hora do Conto4 e Rádio Educativa5, que visam promover, segundo 

informações que constam no PPP, momentos de informação, conhecimento, 

descontração e aprimoramento cultural, entre outros.  

                                            
4
 Este Projeto consta no PPP e é Coordenado pela Coordenadora Pedagógica da Escola, sendo 

realizado uma vez por semana em que uma professora se disponibiliza a preparar o material e contar 
uma história de um Livro de Literatura Infantil ou até mesmo uma história criada pelos alunos de 1ª a 
4ª série. 
5
 A Rádio Educativa, Projeto que consta no PPP da Unidade, é dirigida pela Coordenadora 

Pedagógica, tem participação dos alunos e professores de 5ª a 8ª séries e não tem um horário 
específico para a apresentação das notícias e acontecimentos do passado e da atualidade. Os alunos 
relatam também fatos que possam ter acontecido na hora do recreio ou em outro momento. São 
também repassados aos alunos recados referentes às organizações internas da Escola. 
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Apesar de ser pequena em termos de infra estrutura, esta escola conta com 

sala dos professores, biblioteca, sala informatizada, refeitório, sala para 

especialistas e secretaria. Esta Unidade Escolar é de Ensino Fundamental, de 

primeira a oitava séries e com a implantação gradativa do ensino de 9 anos. As 

crianças de 3 a 6 anos freqüentam um Centro de Educação Infantil no mesmo 

Bairro.   

No PPP desta Instituição (2006), consta ainda que: 

 

 

[...] o nível sócio cultural da escola é composto por alunos oriundos 
de famílias de classe baixa à média alta. A escolaridade dos pais 
varia muito de analfabetos a 3º grau completo.(...) Seu principal 
objetivo desta Unidade Escolar é a interação Comunidade X Escola, 
envolvendo os alunos em horário oposto ao que estudam. A Unidade 
Escolar reforça a importância da conscientização nas questões que 
se referem ao Ambiente, uma vez que hoje é uma das preocupações 
no âmbito mundial e também municipal. Sendo a escola o espaço 
social e o local onde o aluno dá seqüência ao seu processo de 
socialização, o que nela se faz, se diz e se valoriza representa um 
exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos 
ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática no 
cotidiano escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 
responsáveis. (ITAPEMA, 2006, s.p) 
 
 

A Instituição B é uma Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

freqüentada por 930 alunos aproximadamente e a equipe de trabalho formada por 

75 funcionários. A escola conta com a Educação Infantil, Séries Iniciais e Séries 

Finais do Ensino Fundamental. No ano de 2009 a Secretaria Municipal de Educação 

implantou o Ensino Fundamental de 9 anos de duração com a inclusão da criança 

de 6 anos de idade para toda a Rede Municipal, cuja mesma será gradativa, ano a 

ano, conforme o que diz a Lei de n.º 11.274 de 6 de fevereiro de 2006.  

O espaço físico da instituição é amplo e arejado. O prédio é novo, todas as 

salas possuem ar condicionado, grandes áreas para atividades extraclasses, pátio 

coberto, estacionamento próprio de uso exclusivo dos funcionários. Conta ainda com 

sala informatizada, sala de direção, secretaria, sala dos professores bem equipada, 

almoxarifado, biblioteca com um grande acervo de livros e computadores com 

internet para pesquisa. Além disso, a escola oferece atendimento especializado no 

contra turno e infra-estrutura adaptada para acesso, participação e mobilidade dos 
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alunos com Deficiência, atendendo ao Capítulo V (Da acessibilidade nos edifícios 

públicos ou de uso coletivo) da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

Nessa instituição fui aluna quando cursei a primeira série do até então 

chamado primário, diretora nos anos de 2002 e 2003, e professora no período de 

2006 a 2008. 

 Conforme os dados que constam no seu Projeto Político Pedagógico6, (2004): 
 
 

a escola tem a concepção de educação como um processo que visa 
orientar o educando para um estado de maturidade que o capacite a 
encontrar-se conscientemente com a realidade para atuar de 
maneira crítica, criativa, ética e responsável em nossa sociedade.  
(...) Sua filosofia consiste em propiciar ao educando a formação 
necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades no 
constante inter-relacionamento com a realidade social, atendendo às 
novas necessidades sociais decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico; valorizando e incentivando no aluno o 
aspecto de que é sujeito do processo de sua aprendizagem; 
mantendo um constante relacionamento entre teoria e prática, 
aproximando o ensino e a pesquisa às reais necessidades da 
sociedade. (ITAPEMA, 2004, p.04-05). 

  

 

 É importante também colocar que um dos objetivos da escola, conforme o 

PPP (2004) é “garantir a construção de um conhecimento global através de um 

processo interdisciplinar e de contextualização proporcionado pela Metodologia de 

Projetos, rompendo com a fragmentação das disciplinas e do trabalho pedagógico 

da escola”. 

A opção por desenvolver o estudo nessas escolas decorre do fato de serem 

antigas escolas do município; apresentarem número significativo de professores 

efetivos, o que contribui para a continuidade no trabalho com os alunos; atendem 

número significativo de alunos com Deficiência, com diversificados tipos de 

Deficiência; e viabilizam as condições de atendimento escolar inclusivo, com 

presença de professor e monitor em sala de aula. 

Nesse contexto priorizei as classes dos anos iniciais do ensino fundamental, 

notadamente a segunda série do ensino fundamental de 9 anos e a terceira série do 

ensino de 8 anos de duração, por se tratar de período importante no processo de 

inclusão de alunos com Deficiência, em decorrência do processo de alfabetização. 

                                            
6
 Doravante toda vez que a referência for ao Projeto Político Pedagógico, somente se utilizará a sigla 

PPP.  
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1.3 – Caracterização dos Sujeitos participantes 

 

 

1.3.1 Os alunos com Deficiência 
 
 

 

Os critérios de seleção dos sujeitos que participaram do estudo foram: alunos 

com Deficiência, em idade de escolarização e em processo de alfabetização, 

apresentando cada qual um diagnóstico diferenciado fornecido mediante laudo 

médico e freqüentando atendimento especializado no contra turno.   

Para tanto, iniciei no ano de 2009 uma pesquisa junto às Escolas de meu 

interesse para saber o número de alunos com Deficiência matriculados e quais as 

características de cada um deles, para posteriormente optar pelos sujeitos (com as 

características definidas à priori) que iriam participar da pesquisa e iniciar as 

observações. 

Assim sendo, constituíram-se como sujeitos da pesquisa dois alunos e seus 

respectivos professores, sendo um menino e uma menina das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. O primeiro freqüenta o segundo ano (do ensino Fundamental 

de 9 anos que está em fase de implantação) e tem Síndrome de Down. A segunda 

está matriculada na terceira série (do ensino Fundamental de 8 anos de duração) e 

tem Microcefalia. Ambos freqüentam a escola especial no contra turno no SAEDE7.  

Por questões éticas, os nomes das crianças investigadas e dos demais 

participantes serão resguardados, para tal utilizarei nomes fictícios, respectivamente 

“João” e “Maria”, conforme o exposto no quadro 1.    

 

 

 

 

                                            
7
 Conforme o que consta no Programa Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação, Fundação 

Catarinense de Educação Especial - São José, SC: FCEE (SANTA CATARINA, 2009), o Serviço de 
Atendimento Educacional Especializado (SAEDE) é uma atividade de caráter pedagógico, prestado 
por profissional da educação especial, voltado ao atendimento das especificidades dos alunos com 
deficiência, condutas típicas ou com altas habilidades, matriculados na rede regular de ensino e tem o 
objetivo de complementar, apoiar e suplementar o processo de ensino e aprendizagem, não 
configurando ensino particular ou reforço escolar. Toda vez que a referência for Serviço de 
Atendimento Educacional Especializado, somente se utilizará SAEDE. 
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Instituição Sujeitos Idade Sexo Série  Diagnóstico  

 

A 

 

“João”  

 

7 anos 

 

M 

2º (ensino 

de 9 anos) 

Laudo de Síndrome de 

Down. 

 

B 

 

“Maria” 

 

10 anos 

 

F 

 

3ª (ensino 

de 8 anos) 

Laudo de Microcefalia e 

Deficiência mental de leve a 

moderada. 

Quadro 1 – Características das crianças pesquisadas por instituição. 
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo.  
 
 

Para conhecer a historia dos sujeitos da pesquisa, para além do espaço de 

sala de aula recorri à entrevista com as mães. Os dados na seqüência foram 

sistematizados a partir dessa entrevista. 

A primeira criança observada que denominei de “João”, tem 07 anos de 

idade, freqüenta a Instituição A no período matutino, e no contra turno recebe 

atendimento no SAEDE – DM na APAE três vezes na semana, porém em dias 

diferentes: segundas, terças e quintas-feiras. No ensino regular ela também recebe 

acompanhamento de uma monitora8.   

A criança iniciou o processo de escolarização aos 12 meses em São Paulo, 

lugar onde nasceu, numa Creche particular comum, e recebia na APAE 

atendimentos quinzenais de fonoaudiologia e fisioterapia em grupo, segundo a 

família, os profissionais ensinavam aos pais os exercícios de estimulação que 

deveriam ser realizados em casa com a criança, fator que contribuiu para o 

favorecimento do seu desenvolvimento psicomotor.  

De acordo com os dados documentais coletados durante a pesquisa de 

campo, quando completou 5 anos de idade, em 2007 iniciou a escolarização na rede 

regular de ensino numa Escola de Educação Infantil em Itapema, cidade a qual a 

família reside desde o ano de 2006, quando a criança começou a freqüentar a APAE 

diariamente.  

Componente de uma família nuclear, filho único, esta criança tem boa 

estrutura, sua mãe disponibiliza de tempo para realizar atividades extra-escolares 

que são de extrema importância para o desenvolvimento intelectual e global da 

                                            
8
 Entende-se que monitora é a nomenclatura utilizada pelo município em estudo (Itapema – SC) para 

nomear o segundo professor ou o professor auxiliar de sala, sendo que sua função é dar auxílio 
exclusivo ao aluno com Deficiência durante as aulas, tanto em sala como nas atividades extra classe.   
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mesma (passeios, tarefas, compras em supermercados, etc.) enquanto o pai 

trabalha.  

A criança hoje está inserida em uma turma cuja quantidade de alunos é de 

vinte e três, com a mesma faixa etária dela, sendo que nesta turma não há outra 

criança com Deficiência. 

O menino apresenta problema respiratório e aguarda por uma cirurgia de 

adenóide e nas amígdalas, e segundo a mãe já está na fila de espera há dois anos. 

Além disso, tem sobrepeso e deverá fazer uma dieta antes da cirurgia. Freqüenta as 

aulas com faltas alternadas, o que comumente gera a descontinuidade do processo 

educativo, de forma que a realização ou não das atividades escolares depende 

também da sua freqüência nas aulas.    

A facilidade nas habilidades interpessoais com as crianças da mesma faixa 

etária e com as demais pessoas do seu convívio, incluindo os adultos, é uma 

característica explícita desta criança.  

Apresenta dificuldade em comunicar-se por intermédio da linguagem oral, em 

virtude de não ter a fala totalmente articulada, pronunciando as palavras muito 

rapidamente e de maneira confusa, pois não estabelece a distinção de alguns sons, 

revelando uma pronúncia muitas vezes desordenada. Assim mesmo, estabelece 

comunicação de uma forma compreensível, pois se utiliza de várias estratégias para 

se comunicar (gestos, olhares, puxadas pela mão para mostrar o que quer, 

expressões faciais e corporais, etc.)   

Ainda não se apropriou do código escrito e não lê convencionalmente, mas 

conhece algumas letras e demonstra muita vontade e interesse em aprender, pois 

raramente não participa de alguma atividade e não sai da sala com freqüência.  

“Maria”, a segunda criança observada, tem 10 anos de idade, freqüenta a 

Instituição B no período matutino, e no contra turno freqüenta a “Escola Especial 

Razão de Viver” (APAE de Itapema - SC) onde recebe o atendimento no SAEDE - 

DM9 três vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras. Na escola Regular, a 

menina é atendida por uma monitora, que a acompanha durante todas as atividades 

de sala de aula.  

Filha de pais adotivos, esta criança vem de uma realidade proveniente de 

uma gravidez indesejada e inesperada, já que a mãe biológica acabava de 

                                            
9
 SAEDE – DM significa Serviço de Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Mental.  
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completar 13 anos quando a criança nasceu. A mãe biológica da criança tem certo 

grau de parentesco com o pai adotivo, cujo grau a mãe adotiva não soube precisar. 

Quando realizei o primeiro contato solicitando a autorização da mãe adotiva para a 

pesquisa, a mesma revelou fatos importantes e indispensáveis para as posteriores 

análises que me propus a fazer.  

De acordo com as informações coletadas neste primeiro contato, a criança 

passou a ter uma estrutura familiar quando já completava 1 ano e 2 meses de vida. 

Explicou a mãe que a menina era desnutrida, suja, muito suja, e que por isso as 

pessoas não a queriam pegar no colo. Relatou também que a mãe biológica dizia 

para ela: _ “Leva essa menina logo daqui, por que se não eu vou jogar ela no rio!”. 

(em Blumenau – SC, cidade da residência da família biológica).  

Conta a mãe adotiva que seus filhos biológicos no início não aceitavam a 

adoção, mas que mesmo assim, ela adotou a criança, sendo que a mesma passou a 

ter todos os direitos os quais os demais filhos têm. Em seu relato ela diz ainda que 

quando levou a menina para casa ela pesava apenas 5 quilos. Sua primeira atitude 

foi limpá-la, ela disse: _ “Lavar a menina que era imunda!”. A segunda atitude foi 

levá-la ao médico, pois tinha as nádegas em carne viva (assaduras com bolhas, 

segundo a mãe), sua cabeça tinha uma “carepa”, uma “craca”, além disso, ela sentia 

muita fome. Quando tomou a primeira mamadeira dormiu um dia inteiro. O médico 

então receitou remédios, vitaminas, pomadas para a pele, entre outras 

recomendações.  

Nos relatos da mãe adotiva a criança iniciou seus estudos apenas quando 

entrou na escola de ensino regular aos 7 anos de idade, sendo que foi nesta mesma 

escola que foi realizado o seu diagnóstico devido às sérias dificuldades de 

aprendizagem que a mesma apresentou nos primeiros anos. A mãe só ficou 

sabendo de seu déficit intelectual através da escolarização, com os 

encaminhamentos feitos pelo SOE10. Por meio deste serviço, a criança conseguiu 

por laudo médico a aposentadoria vitalícia, conforme o que rege a Lei n.º 8.742/1993 

que garante 1(um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora11 de 

Deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família.  

                                            
10

 SOE – Serviço de Orientação Educacional realizado na escola Regular. 
11

 A legislação ainda traz esta nomenclatura.  
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A menina demonstra que a sua relação familiar é boa, sua mãe adotiva, 

segundo os registros descritivos é presente na escola, apesar das suas faltas nas 

aulas. Em sua fala a mãe justifica que como a criança era desnutrida tem um 

organismo debilitado e sente muitas dores de cabeça e indisposição, por isso tem 

tantas faltas.  

Na escola a menina se relaciona com os colegas, fato constatado nas minhas 

visitas para a coleta de dados. Além disso, participa das mesmas atividades, e os 

amigos se oferecem o tempo todo para ajudá-la. É comunicativa, e estabelece 

relação com a professora titular, que sempre vai à sua carteira para auxiliá-la, 

principalmente nos momentos em que a monitora não está presente, na referida 

escola, na falta de professores, as monitoras são chamadas a substituí-los. 

Nas observações constatei que a criança conhece todas as letras do alfabeto, 

algumas sílabas, mas não se arrisca na hora de ler. Apesar disso, segundo a 

professora, seus avanços foram significativos, pois ela utiliza-se de estratégias para 

realizar as atividades mesmo não sabendo ler totalmente, observa os desenhos, as 

cores, as formas, faz associações, deduções e usa a lógica, além disso muitas 

vezes solicita a colaboração de um colega ou da monitora para realizar alguma 

tarefa que necessite de leitura. 

 

 

 

1.3.2 – Os professores titulares e auxiliares 

 

 

Os professores regentes e auxiliares de sala também foram objetos de 

análise, pois estão em interação constante com os sujeitos da pesquisa, sendo 

assim, para professores regentes, utilizei os códigos PR1 e PR2 e para os monitores 

utilizei os códigos M1 e M2, conforme os quadros abaixo distribuídos. 
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Instituição 
Prof.ª / 

Situação 

Tempo de 

atuação no 

magistério  

Série que 

leciona 
 Formação acadêmica 

 

 

A 

 

 

PR2 

Efetiva 

 

 

12 anos 

 

2º (ensino 

de 9 anos) 

Graduada em Pedagogia com 

habilitação para Educação 

Infantil e Séries Iniciais e Pós 

Graduada em Educação 

Infantil e Séries Iniciais.  

 

 

B 

 

PR1 

Efetiva12  

 

 

6 anos 

 

3ª (ensino 

de 8 anos) 

Graduada em Pedagogia com 

Habilitação em Séries Iniciais – 

término em 2004 

Pós Graduação: Pedagogia em 

Educação Infantil 

Quadro 2 – Caracterização profissional dos professores regentes dos sujeitos pesquisados. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. 

 

 

Instituição 
Prof.ª / 

situação  

Tempo de 

atuação no 

magistério  

Aluno que 

auxilia  
 Formação acadêmica 

 

A 

 

M2 

ACT 13 

 

17 anos 

 

“João” 

Graduada em Pedagogia com 

habilitação para Educação Infantil 

e Séries Iniciais e Pós Graduada 

em Educação Infantil e Séries 

Iniciais.  

 

B 

M1 

ACT 

 

21 anos 

 

“Maria”  

Graduada em Pedagogia em 

2002, Pós Graduada em Gestão 

Escolar e Interdisciplinaridade. 

Quadro 3 – Caracterização profissional dos professores auxiliares (monitores) dos sujeitos 
pesquisados. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. 

 

 

Na escola regular, os professores são primordiais no aspecto do trabalho com 

as diferenças, são eles que criam as oportunidades de estudo e conhecimento para 

todos. Na medida em que recebem a diversidade e articulam meios de desenvolver 

                                            
12

 Efetiva: entenda-se como o funcionário aprovado em concurso público. 
13

 ACT: Admitido em Caráter Temporário: entenda-se por funcionário contratado por tempo 
determinado através de Processo Seletivo. 
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um trabalho com variados ritmos de aprendizagem e diferentes culturas, criam e 

recriam dinâmicas e metodologias que contemplam as diferenças.  

 

 

1.4 – Procedimentos de coleta de dados  

 

 

Para o procedimento de coleta de dados, fez-se necessário realizar pedidos 

formais de acordo com as exigências acadêmicas e do Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos.  Foram obtidas as devidas autorizações e realizados 

esclarecimentos dos objetivos da pesquisa às Instituições e aos sujeitos 

participantes do estudo. 

Já no ano de 2009 iniciei meus primeiros contatos com as escolas e com a 

Secretaria Municipal de Educação para fazer o levantamento prévio dos alunos com 

Deficiência matriculados nas escolas regulares, registrando as primeiras anotações 

no diário de bordo no mês de setembro daquele ano.  Com base no levantamento 

das características dos alunos e eu e minha orientadora, sustentadas em critérios 

que já foram aqui explicados, escolhemos os sujeitos que participariam da pesquisa.  

 

 

É fato bastante conhecido que a mente humana é altamente seletiva. 
É muito provável que, ao olhar para um mesmo objeto ou situação, 
duas pessoas enxerguem diferentes coisas. O que cada pessoa 
seleciona para ver depende muito de sua história pessoal e 
principalmente de sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação 
de cada pessoa, o grupo social a que pertence, suas aptidões e 
predileções fazem com que sua atenção se concentre em 
determinados aspectos da realidade, desviando-se de outros. 
(LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 25) 

 

 

Definido o campo de pesquisa, selecionados os participantes e aprovado o 

projeto, deu-se início a coleta de dados que se realizou por meio da observação dos 

sujeitos nas respectivas escolas regulares, em sala de aula e em outros ambientes, 

durante os meses de março a julho de 2010. Para tal foram utilizados recursos 

tecnológicos, como: filmadora, gravador de áudio e máquina fotográfica. Além disso, 

foram analisados alguns documentos, tais como: laudos clínicos, atividades 
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pedagógicas desenvolvidas pelo sujeito da pesquisa, relatórios das professoras e 

avaliações das crianças com Deficiência. Detalhes das filmagens e das observações 

foram registrados em Diário de Campo. Nesse sentido Weber (2009, p. 158-159) 

acrescenta que:  

 

É no diário de campo que se exerce plenamente a “disciplina” 
etnográfica: deve-se aí relacionar os eventos observados ou 
compartilhados e acumular assim os materiais para analisar as 
práticas, os discursos e as posições dos entrevistados, e também 
para colocar em dia as relações que foram nutridas entre o etnógrafo 
e os pesquisados e para objetivar a posição de observador. É, pois, o 
diário de pesquisa de campo que permitirá não somente descrever e 
analisar os fenômenos estudados, mas também compreender os 
lugares que serão relacionados pelos observados ao observador e 
esclarecer a atitude deste nas interações com aqueles. (WEBER, 
2009, p. 158-159) 
 

 

Esta ferramenta proporcionou fazer observações de fatos do contexto, do 

cotidiano, possibilitou registrar o que não está explicitado nas demais coletas, como 

por exemplo, os aspectos do comportamento dos sujeitos envolvidos direta e 

indiretamente na pesquisa e os aspectos que constituem detalhes do contexto de 

análise. 

 

E o investigador deve ter um sistema de armazenamento dos dados. 
Para muitos investigadores, a coisa mais importante é ter um diário 
pessoal, ou um bloco de notas onde tudo é registrado: calendário, 
números de telefone, notas de observação, despesas. Cada vez 
mais esta informação é mantida em ficheiros eletrônicos – o que 
facilita a categorização e a revisão da informação – mas uma cópia 
em papel é ainda a preferência da maioria. (STAKE, 2007, p. 72)    
 

 

Os dados foram coletados por meio de observações diretas e sistemáticas 

das crianças, registros e filmagens durante as atividades de rotina nas diversas 

áreas do conhecimento. Para efeitos de análise do envolvimento dos alunos nas 

tarefas foram filmadas dez atividades desenvolvidas por cada um dos sujeitos 

observados e posteriormente computadas e descritas em ficha própria (APÊNDICE 

B). 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 



 39 

abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 
(LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 26) 

 

As primeiras observações foram marcadas antecipadamente com os 

professores de sala de aula, quando agendamos dois dias por semana para as 

observações alternando os dias de visita, pois os alunos observados estudam no 

mesmo período. Nas primeiras semanas, os dias e os horários foram alternados de 

acordo com a necessidade de observação. Em virtude das faltas dos alunos, 

reuniões internas, e demais atividades, fomos adequando os dias para não 

comprometer o andamento das atividades no cotidiano dos alunos. Assim, o total de 

visitas por Instituição/sujeito está evidenciado no quadro 4, que demonstra o número 

de observações realizadas com cada sujeito da pesquisa como segue. 

 

 Número de visitas realizadas por mês 

Escolas Março Abril Maio Junho Julho 

Escola de 

“João” 

 

07 

 

04 

 

06 

 

06 

 

07 

Escola da 

“Maria” 

 

10 

 

04 

 

06 

 

07 

 

- 

Quadro 4 - Relação dos dias/mês freqüentados nas escolas para fins de coleta de dados 
Fonte: Dados da pesquisa de campo registrados em diário de bordo. 

 

 

Nos primeiros contatos com os sujeitos, professores, diretores e pais, foram 

esclarecidos todos os objetivos e encaminhamentos do projeto de pesquisa.  

 

Desde os contatos iniciais com os participantes, o observador deve-
se preocupar em se fazer aceito, decidindo quão envolvido estará 
nas atividades e procurando não ser identificado em nenhum grupo 
particular. Esses cuidados são fundamentais para que ele consiga 
obter as informações desejadas. (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 17)  
 

 

Ao iniciar as visitas para as coletas me apresentei a todos os alunos da turma 

explicando o motivo da minha presença na sala. No início a máquina digital chamava 

a atenção de todos, mas com a freqüência das observações todos foram se 
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familiarizando. Muitas vezes o fato de os alunos saberem que eu estava filmando, 

desviava a atenção da turma toda e despertava a curiosidade. A primeira atitude que 

tive foi a de me aproximar dos sujeitos a fim de que eles se sentissem à vontade 

para realizar suas tarefas sem que a minha presença os desviasse a atenção.  

De cada um dos sujeitos foram selecionados 10 filmes, e não foi uma escolha 

aleatória, ao contrário, procurei selecionar tipos de atividades diferentes e busquei 

analisar uma atividade de cada área do conhecimento, para tornar o trabalho 

diversificado e não comprometer dados importantes da pesquisa.  

O tempo de duração de cada filmagem varia de acordo com a complexidade e 

tempo de duração da própria atividade que o aluno está desenvolvendo.   

 

 

1.5 – Procedimentos de análise dos dados 

 

 

A análise dos dados coletados foi realizada por meio das transcrições dos 

vídeos e do preenchimento da Escala de envolvimento da criança, que é uma 

estratégia de análise de observação de filmagens que tem seu foco numa percepção 

da qualidade dos processos educativos. Loizos (2005), afirma que a imagem, com 

ou sem acompanhamento de som, oferece um registro poderoso das ações 

temporais e dos acontecimentos reais, concretos, materiais. O mundo em que 

vivemos é crescentemente influenciado pelos elementos visuais que desempenham 

papéis importantes na vida social, política e econômica, assim os fatos sociais não 

podem ser ignorados. Assim sendo, o uso de imagens tornou-se elemento 

importante de coleta de dados para esta pesquisa.   

O interesse em utilizar esta escala como instrumento de coleta e análise de 

dados surgiu na minha participação em um Mini-curso intitulado: “ESCALA DE 

ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: um instrumento de pesquisa no cotidiano escolar” 

tendo como autora, Silvia Helena Vieira Cruz, oferecido na 32ª Reunião Anual da 

ANPEd14 no ano de 2009 em Caxambú MG, quando participamos, eu e minha 

Orientadora. A idéia era justamente utilizar as filmagens dos alunos com Deficiência 

para viabilizar e preservar a fidedignidade dos fatos observados. 

                                            
14

 ANPEd Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.  
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Segundo Cruz (2009, p.34-35) a Escala de Envolvimento da Criança tem dois 

componentes:  

 

uma lista de indicadores característicos do comportamento de 
envolvimento e os níveis de envolvimento. São indicadores de 
envolvimento da criança: a concentração, a energia, a complexidade 
e criatividade, a expressão facial e postura, a persistência, o tempo 
de reação, a linguagem e a satisfação. Os cinco níveis dessa Escala 
permitem identificar o grau de envolvimento dominante durante a 
observação, classificando-o desde o nível 1, em que a atividade é 
simples, estereotipada, repetitiva e sem exigência cognitiva e a 
criança demonstra-se ausente e sem energia, até o nível 5, no qual a 
criança, através da atividade continuada e intensa que desenvolve, 
demonstra estar profundamente envolvida.[...] As atribuições dos 
níveis de envolvimento são registradas em formulário próprio, onde 
também constam informações sobre as atividades desenvolvidas em 
sala. Os resultados podem ser apresentados em forma de gráficos 
para facilitar a visualização e a comparação entre diferentes salas ou 
entre momentos específicos na mesma sala. 
 

 

A técnica da análise de conteúdo, também fez parte do processo de análise 

dos dados desta pesquisa. Conforme o que diz Franco In: Souza (2001), “a 

predominância, se não a exclusividade, volta-se à atividade do sujeito, a quem se 

atribui o papel de criador do conhecimento, a partir de suas experiências e valores.” 

Neste sentido a análise de conteúdo analisa a linguagem dinâmica, buscando 

o sentido ou os sentidos de um texto, seja ela uma fala, um documento, uma carta, 

etc. Na discussão de análise de conteúdo cabe acrescentar que seus resultados 

podem apontar as causas e os efeitos do texto analisado, produzindo 

conseqüentemente, inferências sobre suas características. Uma simples descrição 

de características poderá contribuir para a compreensão de concepções, valores e 

traços psicológicos de quem produz o texto. Para isso caberá ao investigador atribuir 

às suas análises uma bagagem teórica maior, no sentido de fazer as inferências 

coerentes e fidedignas. 

Bardin (2004, p.37) define análise de conteúdo assim:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das imagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  
 

 



 42 

Mereceu análise aprofundada de acordo com os objetivos, todo o material 

coletado a saber: fotografias das cenas dos filmes, descrição detalhada das cenas 

selecionadas, registros e anotações em diário de bordo, depoimentos dos 

professores, resultados de entrevistas.  

Com relação às entrevistas, depois de realizadas as devidas transcrições, 

buscou-se tabular os dados coletados a fim de dar início à definição das categorias 

de análise.  Nessa perspectiva, Rosa e Arnoldi (2006, p. 17) explicam que: 

 

A Entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada 
como sendo uma forma racional de conduta do pesquisador, 
previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo 
sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível, 
com o mínimo de esforço de tempo. (...) Analisando a “Entrevista” 
como uma técnica de coleta de dados, podemos afirmar que não se 
trata de um simples diálogo, mas, sim, de uma discussão orientada 
para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, leva o 
informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados 
que serão utilizados na pesquisa.  
 

 

Nas descrições dos filmes foram empregadas cores para identificar as 

categorias. A categorização foi realizada a posteriori, e foi delineada a partir de 

muitas leituras dos dados, que submetidos a análises, foram alicerçados por teorias 

e metodologias apropriadas para a abordagem da presente pesquisa. Neste sentido, 

Bardin (2004) afirma que: 

 

A divisão das componentes das mensagens analisadas em rubricas 
ou categorias não é uma etapa obrigatória de toda e qualquer análise 
de conteúdo. A maioria dos procedimentos de análise organiza-se, 
no entanto, em redor de um processo de categorização. (BARDIN, 
2004, p.111) 
 

 

No intuito de atender ao objetivo desta pesquisa, qual seja analisar as 

estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos com Deficiência em face das 

mediações e interações que vivenciam na escola regular, busquei reunir 

informações consideradas relevantes para eleger as categorias desta investigação.  

Estas estratégias, segundo Perraudeau (2009, p.229), “são procedimentos 

escolhidos pelo aluno, em função dos objetivos de saber que ele busca (...)”. 
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Na medida em que realizei a leitura dos dados foram se revelando algumas 

categorias que mantinham regularidades nas cenas e que optei por diferenciá-las 

por meio de cores. Desse modo defini: 

 

- azul  para as falas e cenas que indicassem momento de mediação. Adotei essa 

denominação considerando o sentido atribuído a mediação por Vygotsky.  

 A mediação pode ser considerada a base para as trocas dialógicas, tratando-

se de ações que se estabelecem no convívio, na interação com os outros. Implica 

entender que este conceito se constrói nas relações sociais dinâmicas a que o 

sujeito está submetido e nas trocas que realiza neste processo. 

Focalizando as questões sobre a elaboração do conhecimento, Góes (1997, 

p. 25) acrescenta que “nas diferentes perspectivas, a atuação do mediador pode ser 

concebida como facilitadora, co-construtiva etc.” Atribui-se a isto o fato de que as 

trocas entre o sujeito e o outro se caracteriza pelo caráter da mediação social do 

conhecimento. Góes enfatiza ainda que “por conta das idéias de ajuda e 

colaboração implicadas nos argumentos em torno desse conceito, é comum dizer 

que o professor (ou o parceiro mais capaz) cria, propicia ou atua na ZPD do aluno”. 

 Nesse aspecto, Bolzan (2002, p. 34) acrescenta que: 

 

A mediação é um processo dinâmico no qual se utilizam ferramentas 
ou artefatos culturais essenciais, para modelar a atividade e implica 
um processo de intervenção intencional de, pelo menos, um 
elemento em uma relação. Sabe-se que a introdução de uma nova 
ferramenta cultural, nesse processo dinâmico, provocará sua 
mudança. Os meios mediacionais não facilitam a atividade, mas 
colaboram na alteração do fluxo e da estrutura das funções mentais.  
   

 

- laranja para as falas e cenas que indicassem o nível de envolvimento. Essa 

definição corresponde ao proposto na Escala de envolvimento anteriormente 

explicitado; 

 

- e verde para as falas e cenas que evidenciassem momentos de interação e os 

sinais de envolvimento que são base de análise dos níveis de envolvimento.  Na 

busca de uma concepção adequada de interação, Vygotsky (2006, p. 114) ajuda-nos 

a compreender que “a linguagem interior e o pensamento nascem do complexo de 
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inter-relações entre a criança e as pessoas que a rodeiam, assim, estas inter-

relações são também a origem dos processos volitivos das crianças”.  

 

É importante evidenciar as características peculiares dos momentos de 

interação, pois estes refletem o processo de aprendizagem no que se refere ao que 

uma criança consegue fazer com o auxílio de um adulto, ou seja, área de 

desenvolvimento potencial.   

Pode-se destacar conforme explica Vygotsky (2006, p. 115) que:  

 

... a característica essencial da aprendizagem é que engendra a área 
de desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, estimula e 
ativa na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento 
no âmbito das inter-relações com os outros, que, na continuação, são 
absorvidos pelo curso interior do desenvolvimento e se convertem 
em aquisições internas da criança.  
 

 

O sujeito é na concepção de Vygotsky, um ser constituído nas relações com 

os outros, histórica e culturalmente, assim, é imprescindível destacar que estas 

relações estão constantemente produzindo a consciência deste sujeito, sendo ele 

capaz de processar informações e transformá-las posteriormente em condutas. 

Os momentos de interação estão diretamente relacionados aos sinais de 

envolvimento, pois são facilmente notórias as vezes em que a criança demonstra 

sua satisfação, energia, concentração, persistência, tempo de reação e outros sinais 

que são próprios para evidenciar o envolvimento ou não da criança na atividade. 
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CAPÍTULO II - A INCLUSÃO DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA NO 
ENSINO REGULAR  

 
 

2.1 Inclusão das Pessoas com Deficiência 

 

 

A preocupação com o atendimento às pessoas que apresentam dificuldades 

muito acentuadas, em relação à maioria das pessoas consideradas “normais” de 

uma sociedade, tem-se evidenciado através de ações as mais diversas. A 

“educação especial” e a “educação inclusiva” constituem algumas dessas ações.  

 O objetivo aqui é precisar o campo da política de inclusão como lugar de 

investigação, uma vez que tem sido freqüente entre a sociedade a sua 

descaracterização, com sérios prejuízos para a população que dela necessita.  

  

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao 
gozo do exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal 
se reflete no envolvimento de estratégias que procuram proporcionar 
uma equalização genuína de oportunidades. A experiência em 
muitos países demonstra que a integração de crianças e jovens com 
Deficiência é mais eficazmente alcançada em escolas inclusivas que 
servem a todas as crianças de uma comunidade. (DECLARAÇÃO De 
SALAMANCA, 1994, p. 61) 
 
 

 O acesso inclusivo a todos os benefícios é - cada vez mais - considerado 

como a pedra de toque do grau de desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, é 

por meio da equiparação de oportunidades que a inclusão é assegurada as pessoas 

com Necessidades Especiais.  

 Mantoan (2006) nos auxilia na compreensão das mudanças que ocorrem no 

âmbito escolar para que se garanta a inclusão:  

 

[...] inclusão implica uma mudança na perspectiva educacional, 
porque não atinge apenas os alunos com Deficiência e os que 
apresentam dificuldades para aprender, mas todos os demais, para 
que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com 
Deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores 
inclusivos. Todos sabemos, porém, que a maioria dos que fracassam 
na escola são alunos que não vêm do ensino especial, mas que 
possivelmente acabarão nele.(MANTOAN, 2006,p.19) 

 Sendo a Inclusão uma garantia de participação social, Carneiro (2007), traz o 
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conceito de Educação Inclusiva como:  

 

...um conjunto de processos educacionais decorrente da execução 
de políticas articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação 
e isolamento. Essas políticas buscam alargar o acesso à escola 
regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de 
TODOS OS ALUNOS nela, independentemente de suas 
particularidades. Sob o ponto de vista prático, a educação inclusiva 
garante a qualquer criança o acesso ao Ensino Fundamental, nível 
de escolaridade obrigatório a todo cidadão brasileiro.(CARNEIRO, 
2007, P. 29) 
 
  

 Em virtude das limitações impostas pela própria Deficiência e pelo despreparo 

da sociedade, a ausência da educação formal assume proporções dramáticas 

quando se trata de pessoas com Deficiência. O acesso à educação não garante, 

mas, com certeza, aumentou consideravelmente as chances de um deficiente obter 

e exercer a cidadania. 

 Promulgada no Brasil, por meio do Decreto n.º 9.956/2001, a Convenção da 

Guatemala (1999), constituiu-se documento extremamente importante e decisivo, 

exigiu uma reinterpretação da educação especial, afirmou que “as pessoas com 

Deficiência tem os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as 

demais pessoas.” (Cf. Decreto na íntegra no anexo H).  

 Naturalmente, hoje este direito deve ser exercido na rede regular de ensino, 

em escolas regulares, em classes regulares. Recursos pedagógicos especializados 

podem e devem ser utilizados quando forem necessários para garantir a melhor 

compreensão do aluno. Mas esses recursos devem visar sempre a inclusão do 

aluno com Deficiência ao currículo comum e ao convívio com os colegas não 

deficientes. 

A legislação brasileira estabelece que a educação da pessoa com Deficiência 

seja realizada, na rede regular de ensino (LDB Lei de Diretrizes e Bases da 

educação Nacional, sob a Lei n. 9.394/96, em seu capítulo V, artigo 58). Além disso, 

a Constituição Federal de 1988 é clara com relação “a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola” (artigo 206, inciso I), sendo assim, toda escola 

deverá atender aos princípios Constitucionais, não excluindo nenhuma pessoa em 

decorrência da sua origem, seja ela de raça, sexo, cor, idade ou Deficiência. 

As legislações estaduais, em especial a do Estado de Santa Catarina, 

incorporam os preceitos da Constituição Federal e da LDB 9394/96, no que tange à 
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educação do aluno com necessidades especiais. A Política de Educação Especial 

deste Estado, com data de 2009, na qualidade de dirigente de educação especial, 

enfatiza que “a educação especial deve ser entendida como processo interdisciplinar 

que visa à prevenção, ao ensino e à reabilitação da pessoa com Deficiência, 

condutas típicas e altas habilidades, objetivando sua inclusão mediante a utilização 

de recursos pedagógicos e tecnológicos específicos. Em âmbito educacional, como 

uma modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, organizadas 

para apoiar, complementar e suplementar a aprendizagem dos educandos”. 

Na perspectiva de atender aos imperativos constitucionais de uma escola 

verdadeiramente inclusiva, busca-se compreender alguns aspectos conceituais e 

práticos da escola de modo geral. 

Sendo assim podemos entender que: 

   

Na realidade nacional, a escola comum conta ainda com muitas 
limitações no tocante à apropriação de diversidade nas perspectivas 
teórica e da pluralidade de estoques orientadores das práticas 
pedagógicas. Esse problema, aliás, não é só da escola brasileira.[...] 
Pode-se dizer, então, que a escola comum tem dois desafios 
permanentes e convergentes a responder: atender adequadamente 
aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem em algum 
momento do percurso acadêmico e, ainda, fazer o mesmo com 
aqueles alunos que carecem de atendimento educacional 
especializado.(CARNEIRO, 2007, p. 105) 
 

 

 Tendo em vista as limitações e desafios da inclusão, interessa que o 

atendimento dos alunos com Deficiência e o atendimento de alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem em classe regular sejam tratados de maneira 

coerente. Este caráter prescritivo da lei não garante que de fato a inclusão de 

pessoas com Deficiência aconteça da forma esperada.  

 

A inclusão de todos os alunos – com e sem Deficiência – nas escolas 
comuns, todavia, tem causado um problema não só para os 
professores do ensino regular como também para os professores 
especializados. Os professores especializados resistem às 
inovações, mantendo práticas assistencialistas e terapêuticas em 
seus serviços, ao passo que os professores do ensino regular 
alegam estar despreparados para lidar com as diferenças. 
(MACHADO, 2009, p. 15)   

 Está garantido em lei que os alunos especiais recebam em sala o 

atendimento especializado de acordo com sua necessidade específica, através de 
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um profissional qualificado. Devendo também estes, receberem atendimento no 

período extraclasse melhor estruturado, diante de um serviço de atendimento 

educacional especializado(AEE)15, não necessariamente oferecido pela escola 

regular.  Já no caso do aluno com dificuldade de aprendizagem, o atendimento deve 

ser realizado na escola regular, no contra turno pela equipe de apoio pedagógico 

facilitando seu desenvolvimento. Estes atendimentos diferenciados têm o papel de 

contribuir para o processo inclusivo do aluno com Deficiência. 

Contudo, no processo inclusivo do ensino da criança com Deficiência,...  

 

... não se trata de desativar o que está funcionando, senão de 
articular, adequadamente, o que poderá funcionar melhor. Para 
tanto, é sempre conveniente frisar que as instituições de educação 
especial trabalham objetivos convergentes com aqueles da escola 
regular. Ou seja, são especiais por que adotam enfoques 
complementares e não substitutivos daqueles do currículo escolar 
básico. Na verdade, escolas e instituições precisam estabelecer 
passarelas para o entendimento. O trânsito interinstitucional, por sua 
vez, supõe processos de aproximação e não de exclusão. Processos 
que requerem negociação didática, visando um posicionamento 
adequado diante de variáveis que configuram o ato de aprender. 
(CARNEIRO, 2007, p. 106) 
 

    

Com isso, evidencia-se que as escolas regulares e as instituições de 

educação especial entendem que é necessário acontecer uma mudança de postura 

em relação à prática escolar e educacional. Não basta teorizar conceitos e entender 

necessidades sem que a atitude no dia a dia se modifique. Há que se indagar sobre 

a maneira como ocorrem, ou se ocorrem os diálogos entre a escola regular e o AEE. 

Em que condições o diálogo acontece? Como cada profissional conduz a sua 

atuação no que se refere às funções que lhe são atribuídas? 

Para tanto se torna apropriado que os profissionais reconheçam a 

necessidade do diálogo, e que essa relação não impossibilite, ao contrário, que 

viabilize o processo de ensino e o sucesso da aprendizagem de cada um. Assim 

sendo:  

 

                                            
15

 AEE Conforme a Resolução n.4, de 2 de outubro de 2009, do MEC (Ministério da Educação), 
Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica, o AEE ( Atendimento Educacional 
Especializado), tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno, por meio da 
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para 
a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.   
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Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de 
instrutor, tradutor/intérprete de Libras16 e guia intérprete, bem como 
de monitor ou cuidador aos alunos com necessidade de apoio nas 
atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que 
exijam auxílio constante no cotidiano escolar. (BRASIL, 2008, p. 17)  
 
 

 

 Neste processo, evidencia-se a necessidade de transformação nas formas de 

ensino e nas relações entre o atendimento especializado e a escola regular a fim de 

contribuir com as especificidades dos alunos, suas potencialidades, sua 

individualidade.  

 

 

2.2 O aluno com Deficiência na Rede Regular de Ensino 

 

 

 Cada vez mais, com a diversidade a sociedade busca se orientar para que 

cada membro, com sua singularidade possa usufruir o bem coletivo. Inclusão é o 

termo que se encontrou para definir uma sociedade que considera todos os seus 

membros, cidadãos legítimos. 

 A sociedade durante séculos acostumou-se com a idéia de que igual combina 

com igual. Aprendemos desde cedo a discriminar, acabamos por ter medo da 

diferença, sentimo-nos ameaçados, criamos preconceitos, estigmatizamos. Na 

escola regular, podemos ainda ver o tempo todo, a homogeneização, o padrão 

instaurado como se mesmo os alunos ditos “normais” fossem iguais entre si, como 

se todos carregassem os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, a mesma 

herança cultural. Este modelo de escola existente, não é o que contempla uma 

educação inclusiva, ao contrário, dificulta o processo inclusivo uma vez que não 

respeita os ritmos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Neste sentido, 

Santos (2008, p.149) enfatiza que a escola regular busca muitas vezes... 

 

[...] anular diferenças, padronizar e modelizar, excluindo, assim, 
quem não cabe em seus parâmetros. Significa a instauração de 
critérios que dividem e compartimentam, gerando dualidades que 
evidenciam tipos estanques. O regular diz respeito a alguns, mas o 

                                            
16

 Libras – Língua Brasileira de Sinais 
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perigo mora exatamente aí, já que a escola é de todos. [...] Percebe-
se então que o regular existe nas minúcias do dia-a-dia. Ele pode ser 
claramente percebido quando se tem uma atitude crítica e atenta 
para a compreensão da realidade. O regular se manifesta no jeito de 
repassar os conteúdos escolares; na sistematização fragmentada 
nos cadernos; na organização do tempo, padronizando os horários 
de aulas iguais para todas as idades; no enfileiramento de carteiras, 
no espaço das salas de aula, limitando a criatividade; na invariância 
das possibilidades. (SANTOS, 2008, p. 149) 
 

  

Sabemos que esse processo tão marcante não é fácil de ser invertido, pois 

nossa sociedade está se tornando cada dia mais complexa: a diversidade aumenta. 

Estamos vivendo, neste momento, um processo de mudança de valores. A inclusão 

da pessoa com Deficiência depende da mudança de nossos valores; é a vivência de 

um novo paradigma. 

 Corrobora com esta afirmativa Mantoan (2006, p.52) quando afirma que: 

“Inovações educacionais, como a inclusão, abalam a identidade profissional e o 

lugar conquistado pelos professores em dada estrutura ou sistema de ensino, uma 

vez que atentam contra a experiência, os conhecimentos e o esforço que fizeram 

para adquiri-los. É uma mudança experimentada pelos professores que ensinam 

para a turma toda”. 

 Desse modo, a inclusão da criança com necessidades espaciais no sistema 

educacional é altamente desejável sob todos os aspectos, é um movimento que visa 

acabar com a segregação, exclusão, favorecendo, assim, as interações sociais de 

estudantes especiais com estudantes considerados normais. A classe inclusiva 

permite aos alunos com Deficiência situarem-se em um contexto de aprendizagem 

mais significativa e motivadora, suscitando mais esforços de colaboração. 

Considerando este contexto, Bolzan traz a reflexão:  

 

Acreditamos que o principal para a educação escolar não seja 
apenas a promoção do desenvolvimento, mas a consideração das 
condições cognitivas do sujeito, a fim de que ele construa todos os 
conhecimentos possíveis, tanto em amplitude, quanto em 
profundidade. Nesta dimensão, a intervenção pedagógica direta 
ganha relevância, pois à medida que o professor atua, como 
mediador e organizador das intervenções pedagógicas, promoverá a 
troca solidária entre pares de criança/criança, criança/adulto e 
adulto/adulto, valorizando a dinâmica do processo de aprendizagem. 
(BOLZAN, 2002, p. 53)  
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A inclusão não é somente útil para os alunos com Deficiência; ela representa 

também uma transformação positiva da escola para todos os alunos, já que fornece 

um contexto privilegiado para a construção de novos conhecimentos e estratégias, 

além de proporcionar a todos a oportunidade de resolver graves problemas. 

Nesse sentido, portanto, Fontes (2009, p. 251) nos explica que... 

 

[...] a própria identidade docente deve ser revista a partir dos cursos 
de formação, considerando os novos papéis inaugurados pelo ensino 
colaborativo. Observou-se que o trabalho em colaboração, embora 
seja uma das principais estratégias para a efetivação de práticas 
inclusivas, ainda é visto com resistência pela maioria dos professores 
do ensino comum e especial. Parte dessa resistência deve-se ao 
distanciamento entre os próprios cursos de habilitação para o 
magistério que demarcou, entre ensino regular e Educação Especial, 
seus campos de saber e atuação. (FONTES, 2009, p. 251)    
 

    

 A inclusão implica toda uma reforma na organização e funcionamento dos 

serviços destinados aos alunos especiais. O contexto da classe regular transforma-

se no lugar central das aprendizagens e do ensino. Conforme Artioli (2006, p. 119), 

“a educação inclusiva dos alunos com Deficiência é uma questão de investimento e 

prioridade, de política pública educacional definida pelas esferas federal, estadual e 

municipal, visto que, sem concretizar medidas que venham trazer para as escolas 

todas as crianças e adolescentes com Deficiência que ainda estão fora dela, aliadas 

ao devido investimento nos profissionais que trabalham nas escolas especiais e nas 

classes regulares, a distância entre a legislação e a realidade educacional crescerá 

cada vez mais”. 

Para a inclusão de qualquer criança nas classes comuns das escolas 

regulares faz-se necessário observar alguns critérios, principalmente aqueles 

considerados nas diretrizes que orientam a educação inclusiva. Para tanto, existem 

algumas questões a respeito dessas diretrizes que orientam o trabalho com as 

crianças com deficiência nas classes das escolas regulares. A Política nacional da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva (2008, p. 5) deixa claro 

que: “a partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, a organização das escolas e classes especiais passa a ser repensada, 

implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas.”  

É possível entender com isso que além de novas posturas, a estrutura e o 
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funcionamento das instituições passam a ter uma formatação diferenciada no 

atendimento aos Deficientes. Ainda de acordo com o documento supracitado (p.11): 

 

[...] em 2004, o MPF17 divulga o documento: O Acesso de Alunos 
com Deficiência às Escolas e Classes Comuns do Ensino Regular, 
com o objetivo de disseminar os conceitos de diretrizes mundiais 
para a Inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem Deficiência nas turmas comuns 
do ensino regular. 
 

 

Para fins de diretrizes, o Atendimento Educacional Especializado, constitui 

uma das ações primordiais para o sucesso da Inclusão nas escolas:  

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e 
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas nas salas de aula comum, não sendo substitutivas à sua 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à sua autonomia e independência 
na escola e fora dela. (...) O atendimento educacional especializado 
disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de 
linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, 
ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de 
todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar 
articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. (BRASIL, 
2008, p. 16)      
 

 

 Sendo assim, a inclusão depende de professores que entendam que o 

processo de conhecimento é tão importante quanto o seu produto final e que é 

imprescindível respeitar o ritmo da aprendizagem e o seu traçado, que cada aluno 

elabora, a partir de seus sistemas de significação e de conhecimentos adquiridos 

anteriormente. Os alunos são diferentes uns dos outros, e devemos tratá-los de 

modos diferentes, para alcançarmos os mesmos objetivos de ensino, como confirma 

Mantoan (1997, p. 124). 

                                            
17

 Ministério Público Federal – sempre que houver necessidade deste referencial utilizarei esta sigla. 
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2.2.1 Papel da Família no Processo de Inclusão do Educando com Deficiência 
no Ensino Regular 
 

 

 É evidente que a maioria dos pais que precisam lidar com a criança com 

necessidades especiais enfrenta duas crises principais. A primeira resume-se em 

uma série de projetos para o futuro da criança, querem que ela seja bem sucedida 

na vida, bem educada, que tenha um emprego com segurança financeira… A 

segunda crise chega quando eles se vêem diante da realidade concreta, quando tem 

que providenciar cuidados diários, pois à medida que o filho cresce, suas 

necessidades aumentam, ele não consegue se alimentar, caminhar, entre outras 

limitações. 

 Com o passar do tempo, diante de todas essas limitações que surgem, os 

pais vão percebendo que o melhor que se tem a fazer é procurar ajuda 

especializada, até que, com todo auxílio e também com seu interesse em 

providenciar para seus filhos especiais melhores condições de vida, os pais buscam 

a inclusão, unindo-se com os educadores nesse sentido. Os pais passam a ser se 

não sócios dos profissionais, pelo menos participantes ativos da tomada de decisão 

que afeta os programas e as políticas.  

 

Porém, independentemente do sistema de ensino, a integração da 
família/escola é fundamental para o sucesso do trabalho acadêmico 
e o desenvolvimento global de alunos com necessidades espaciais. 
Torna-se, portanto, imperativo assumir um comprometimento com a 
reciprocidade. Em outras palavras, de um lado a família que se 
despe do papel de “culpada” para funcionar como um elemento 
estratégico no processo de escolarização, de outro lado a escola que 
passa da posição de “cobradora” para a de colaboradora, abrindo 
suas portas às famílias, de forma a ampliar, cada vez mais, o espaço 
de uma verdadeira participação. (GLAT & DUQUE, 2003, p. 84)   
 

 

Para Vygotsky (2007, p. 94), “o aprendizado das crianças começa muito antes 

de elas freqüentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a 

criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. (...) Aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde os primeiros dias de vida da 

criança”, por isso os primeiros contatos e interações que as crianças estabelecem na 

primeira infância são extremamente significativos e importantes, sendo que 

acontecem no meio familiar.  
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 A participação dos pais nos programas de ensino requer mais estudos e 

incentivos, para que realmente aconteça a inclusão que almejam a maioria dos 

profissionais de educação. Dallabrida (2008, p. 266) alerta que “os estudos sobre 

família com filhos deficientes têm enfocado mais as percepções ou representações 

sobre a Deficiência e as práticas no processo de escolarização.” Faz-se necessário 

salientar que a inclusão não depende única e exclusivamente da família, nesse 

processo, há que se envolver toda a comunidade.  

Nesse sentido a educação é vista como fator de preparação e construção do 

homem para o exercício efetivo da cidadania. Construir o homem cidadão é objetivo 

da educação, como um todo. A educação escolar corresponde diferentes situações 

de ensino-aprendizagem, pois, a educação de alunos com Deficiência tem os 

mesmos objetivos da educação de qualquer cidadão. 

 Os pais têm papel fundamental no processo inclusivo da criança com 

Deficiência, pois cabe a eles o papel de escolha em matricular a criança numa 

escola regular ou não. A efetivação da inclusão está diretamente ligada à busca pela 

melhoria na qualidade da escola e do ensino que se está oferecendo a qualquer 

aluno, o que requer parceria entre pais, professores, gestores, e toda a comunidade. 

Esta busca será cada vez mais evidenciada a partir do posicionamento dos 

profissionais envolvidos, dos pais, como também de toda estrutura educacional, para 

que possamos atender todos os alunos indistintamente.  
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CAPÍTULO III – A Deficiência Mental 
 
 

 
3.1 O controvertido conceito de Deficiência mental (cognitiva) 

 

  

No contexto desta pesquisa a Deficiência Mental constitui-se tema 

imprescindível a ser tratado, já que estamos lidando especificamente de processos e 

procedimentos inclusivos da criança com Deficiência Mental no Ensino Regular. Faz 

mister entendermos a amplitude deste conceito que indiscutivelmente parece 

controvertido e passível de muitas definições e desdobramentos pelos pedagogos, 

estudiosos e interessados nesta temática. Busquei trazer em primeiro momento o 

conceito abordado por Vygotsky que corrobora com a afirmativa de que o próprio 

conceito é realmente controvertido. 

 

El concepto de retraso mental es el más indefinido y difícil de la 
pedagogia especial. Hasta ahora no poseemos critérios científicos 
más o menos exactos para reconocer el verdadero carácter y grado 
del retraso, y no salimos en este terreno de los limites de un 
empirismo aproximativo y tosco. Una cosa es indudable para 
nosotros: el retraso mental es un concepto que abarca un grupo 
heterogéneo de niños. Aquí encontraremos niños patológicamente 
retrasados, físicamente deficientes y retrasados a consecuencia de 
esto. Encontraremos en este grupo también otras formas y 
fenômenos diversos. Así, junto con el retraso patológico, veremos 
niños completamente normales en el aspecto físico, retrasados y 
poco desarrollados a causa de personas y desfavorables condiciones 
de vida y de educación. Estos son niños socialmente retrasados. [...] 
Así, el retraso dista de ser siempre un hecho condicionado por una 
larga serie de cambios hereditarios, sino que, con mucha frequencia, 
es resultado de una infancia desgraciada. En uno y otro caso, desde 
el punto de vista pedagógico, tenemos presumiblemente fenómenos 
bastante similares que pueden ser caracterizados como un 
incompleto desarollo total o parcial del organismo que se manifesta 
en los más diferentes grados. Con excepción de las enfermedades 
en los fenómenos de retraso mental infantil, estamos ante hechos de 
un desarrollo incompleto y nada más.18 (VYGOTSKY, 1997, p. 92)            

                                            
18

 O conceito de atraso mental é o mais indefinido e difícil da pedagogia especial. Até agora não 
temos critérios mais ou menos exatos para reconhecer o verdadeiro caráter e grau de retardo, e não 
saímos do terreno dos limites de um empirismo aproximativo e tosco. Uma coisa é indubitável para 
nós: o retardo mental é um conceito que abarca um grupo heterogêneo de crianças. Aqui 
encontramos crianças patologicamente atrasadas, fisicamente deficientes e atrasadas em 
conseqüência disto. Encontraremos neste grupo também outras formas e fenômenos diversos. 
Assim, junto com o atraso patológico, veremos crianças completamente normais no aspecto físico, 
atrasadas e pouco desenvolvidas a causa de pessoas e desfavoráveis condições de vida e de 
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Com base nesse pressuposto é que se definiu os sujeitos e os propósitos do 

presente estudo, bem como a elaboração das categorias analíticas que serviriam de 

base para as inferências necessárias. A definição da Deficiência mental causa 

muitos questionamentos no meio educacional, muitas vezes por se tratar de uma 

área de difícil diagnóstico e da imprecisão das informações sobre a aprendizagem 

dos alunos. Trata-se de um universo complexo para a maioria dos profissionais, 

sejam eles psicólogos, pedagogos, neurologistas e especialistas em geral. Siqueira 

(2008, p. 301) em seus estudos de Mestrado sobre “A inclusão de crianças 

deficientes mentais no ensino regular”, considera que:  

 

As políticas e processos de inclusão de alunos deficientes no ensino 
regular têm sido objeto de controvérsias, polêmicas e divergências, 
não só por parte do professorado, tanto da educação especial como 
do ensino regular, mas também por parte de especialistas, 
acadêmicos e pesquisadores. (...) Apesar de se constatar que estas 
polêmicas e divergências atingem a todas as áreas das Deficiências, 
parece que elas se exacerbam em relação aos alunos deficientes 
mentais, certamente pelos seus prejuízos intelectuais que, tendo em 
vista o compromisso da escola com a aprendizagem acadêmica, 
afetam de maneira mais incisiva esse tipo de aluno. 

 

 

Não se pode deixar de comentar também, que apesar das determinações 

legais a respeito da matrícula que possibilita o acesso do DM em classes regulares, 

percebe-se que não há uma definição de currículo, métodos de trabalho, e 

processos de avaliação e acompanhamento desses alunos na maior parte das 

instituições regulares de ensino. 

Mantoan (1997) esclarece que Deficiência Mental corresponde a um 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, coexistindo com 

limitações relativas a duas ou mais das seguintes áreas de habilidade adaptativas: 

comunicação, auto-cuidado, habilidades sociais, participação familiar e comunitária, 

autonomia e segurança, funcionalidade acadêmica de lazer e de trabalho 

manifestando-se antes dos dezoito anos de idade. 

                                                                                                                                        
educação. Estas são crianças socialmente atrasadas. [...] Assim, o atraso deixa de ser sempre um 
acontecimento condicionado por uma grande série de mudanças hereditárias, se não que, com muita 
freqüência, o resultado de uma infância desgraçada. Num e noutro caso, desde o ponto de vista 
pedagógico, temos presumivelmente fenômenos similares que podem ser caracterizados como um 
incompleto desenvolvimento total ou parcial do organismo que se manifesta nos mais diferentes 
graus. Com exceção das enfermidades nos fenômenos de retardo mental infantil, estamos diante de 
um fato de desenvolvimento incompleto e nada mais. [Tradução minha.] 
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O Estado de Santa Catarina (2009b, p. 25):  

 

... considera a Deficiência mental como comprometimento cognitivo 
relacionado ao intelecto teórico (capacidade para utilização das 
formas lógicas de pensamento conceitual), que pode também se 
manifestar no intelecto prático (capacidade para resolver problemas 
de ordem prática de modo racional), que ocorre no período de 
desenvolvimento, ou seja, até os 18 anos de idade. 
 

 

 Contudo, o grau de comprometimento intelectual das crianças com DM 

(Deficiência Mental) abrange uma escala variada. Pode-se dizer que, se encontram 

aquelas crianças que desenvolvem habilidades sociais e de comunicação eficientes 

e funcionais, têm um prejuízo mínimo nas áreas sensório-motoras e podem 

apresentar comportamentos similares as crianças da sua idade que não são 

portadoras de nenhuma deficiência. É importante constar que existem as crianças 

que são acometidas de um comprometimento intelectual mais acentuado, porém, 

capazes de adquirir habilidades sociais e de comunicação, o que não serve de 

empecilho para a inclusão na rede regular de ensino, desde que estas sejam 

acompanhadas mais constantemente durante sua aprendizagem e desenvolvimento. 

 Durante os primeiros anos da infância, as crianças com necessidades 

especiais adquirem pouca (ou nenhuma) fala comunicativa e apresentam prejuízos 

substantivos no desenvolvimento sensório-motor. Em geral necessitam de 

estimulação multisensorial, requerendo um ambiente estruturado, favorável ao seu 

desenvolvimento e aprendizagem com apoio constante e em instituições 

especializadas como é o caso das APAES (Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) que fazem reabilitação e atendimento médico-educacional. 

 Tendo em vista todos estes fatores, calcula-se a importância de provocar os 

professores sobre a questão da inclusão do aluno com DM (Deficiência Mental) no 

espaço social. Espaço que tanto comporta a escola e a família, quanto às ruas, 

praças, parques, feiras, clubes, enfim, todos os espaços por onde quer que passem 

esses alunos, seguindo em direção à sua autonomia e participação social. 
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3.2 O aluno com Deficiência Mental na classe comum  

 

Ao falarmos sobre a inclusão do aluno com Deficiência Mental, pensa-se, de 

imediato, nas dificuldades advindas da suposta diversidade de situações que 

professores deveriam enfrentar. Situações que se manifestam como indagações do 

tipo: 

 – Como integrar o aluno com DM em classe comum, sendo que elas têm, na 

maioria, 30 alunos? 

 – Como administrar atenção especial que deve ser dispensada ao aluno com 

DM, sem prejuízo dos demais alunos? 

 – Como receber um aluno com DM, se o professor não é habilitado em 

Educação Especial? 

 – Como o professor poderá fazer adaptações curriculares e atividades 

didáticas sem o suporte técnico pedagógico de um especialista? 

 – Como lidar com a dificuldade dos demais alunos e pais em aceitar um 

colega diferente? 

 Estas são algumas das justificativas mais comuns quando se quer incluir o 

Educando com Deficiência Mental (DM) na classe ou escola comum. Para Batista & 

Mantoan (2005, p.10), a deficiência mental constitui um impasse para o ensino na 

escola comum e para a definição de atendimento educacional especializado, pela 

complexidade do seu conceito e pela grande quantidade e variedade de abordagens 

do mesmo. 

 Conforme o que diz o documento do Ministério Público Federal: O acesso de 

alunos com Deficiência às escolas e classes comuns da rede regular/ Aspectos 

jurídicos/2004 enfatiza que: 

 

Os alunos com Deficiência mental, especialmente os casos mais 
severos, são os que forçam a escola a reconhecer a inadequação de 
suas práticas para atender às diferenças dos educandos. De fato, as 
práticas escolares convencionais não dão conta de atender à 
Deficiência mental, em todas as suas manifestações, assim como 
não são adequadas às diferentes maneiras de os alunos, sem 
qualquer Deficiência, abordarem e entenderem um conhecimento de 
acordo com suas capacidades. Essas práticas precisam ser 
urgentemente revistas porque, no geral, elas são marcadas pelo 
conservadorismo, são excludentes e, conforme visto, inviáveis para o 
alunado que temos hoje nas escolas em todos os seus níveis.   
(CARNEIRO, 2007, p. 145)  
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 Inclusão significa, portanto, ação ou política que visa integrar as minorias 

raciais, religiosas, sociais, ou seja, aquelas que apresentam diferenças assim como 

a Deficiência Mental por exemplo. 

Desde meados dos anos 90 a sociedade brasileira vem buscando 

alternativas, as mais diversas para o atendimento da pessoa com Deficiência Mental 

no ensino regular, porém é notória a precariedade de recursos, tanto humanos 

quanto materiais para dispor do atendimento educacional especializado disposto na 

legislação em vigor (LDBEN 9394/9619).  Ao discutir as formas organizativas da 

política educacional, Maria Helena Michels (2006, p. 412) em seu artigo intitulado: 

Gestão, formação docente e inclusão: eixos da reforma educacional Brasileira 

que atribuem contornos à organização escolar, publicado na Revista Brasileira de 

Educação, enfatiza, em suas análises que a falta de preparo dos professores 

brasileiros, é apontada pelos órgãos internacionais, “como uma das causas mais 

relevantes do insucesso escolar dos alunos, além disso, afirma que a formação de 

professores proposta hoje pela política educacional brasileira não possibilita a 

superação da exclusão, assim, a formação docente constitui-se elemento-chave 

para a mudança na escola”.   

A preparação profissional para a educação inclusiva requer não somente 

cursos sobre a natureza e as necessidades específicas da criança com necessidade 

especial, técnicas especializadas que se fazem necessárias para a sua educação, 

mas, sobretudo requer programas de formação acadêmica e formação em serviço 

com ênfase nos procedimentos educacionais para a diversidade. 

Não nos cabe aqui discutir a formação do profissional da educação, mas a 

revisão das práticas pedagógicas, que passam a ser urgentes, pois os alunos com 

Deficiência Mental, como os demais, estão inseridos na escola e participam do 

processo inclusivo exigindo ações mais efetivas.    

 

                                            
19

 LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor no Brasil até a presente data. 
Doravante, sempre que me referir a esta legislação utilizarei esta sigla. 
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CAPÍTULO IV: ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E QUALIDADES 
DAS MEDIAÇÕES – “JOÃO” 

 

 

4.1 Momentos de intenso envolvimento e ricas estratégias e mediações  

 

 
 Ao discutir as estratégias de aprendizagem de “João”, torna-se relevante 

identificar algumas inquietações evidenciadas no processo de investigação. 

Indagava-me no decorrer das análises sobre: em quais momentos e de que forma 

“João” demonstrava estar envolvido no ato de interação na escola, com a 

professora, os colegas e/ou a atividade? Como ele demonstrava o que aprendia 

quando envolvido na atividade? Quem mais interagia com ele e qual a qualidade 

desta mediação? Como as atividades eram desenvolvidas? Eram coletivas, 

individuais, propiciavam interação entre as crianças?      

Para o início da discussão apresento a seguir o quadro síntese individual da 

Escala de Envolvimento da primeira criança analisada: “João”, nas dez sessões , de 

acordo com a lista de sinais de envolvimento: concentração, energia, 

complexidade, expressão facial e postura, persistência, precisão, tempo de 

reação, comentários verbais e satisfação. As cinco sessões destacadas 

correspondem as que serão detalhadamente analisadas considerando os critérios 

definidos na metodologia (as cenas em que os alunos observados apresentaram 

níveis de envolvimento distintos de 1 a 5). 

  Os fatores que mais importam nas análises são evidentemente, 

enfatizar o tipo de atividade que a criança realizou, se esta atividade foi realizada 

com uma mediação de qualidade, e qual o nível de envolvimento da criança durante 

a sua realização, pois uma atividade de qualidade não garante o aproveitamento da 

criança no que se refere à aprendizagem, a qualidade da mediação deve ter a 

mesma relevância.  
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 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - Ficha síntese individual 
Aluno: Criança 1 (“João”) 

Turma: 2º ano -  Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 

N.º de alunos da turma: 25                                            

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data 

tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

  
  

A
ti

v
id

a
d

e
  n
ív

e
l 
d

e
 

e
n

v
o

l 

propostas pela 
professora 

momentos 
de espera 
(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out       Tipo   

I C I C 

 

1 
 

17/03/2010 
                 

Jogo - boliche 
de pessoas 

 

4 
 

2 
 

17/03/2010 
                 

Cópia da pauta 
diária  

2 

 
3 

 
19/03/2010 

                 
Escrita do  

primeiro nome  

3 

 
4 

 
31/03/2010 

                 
Situação 
problema 

5 

 
5 

 
28/04/2010 

                Atividade extra-
classe – 

brincando com 
lep top 

3 

 
6 

 
07/05/2010 

                 
Trabalho dia 

das Mães 

4 

 
7 

 
20/05/2010 

                Quebra-cabeça 
– partes do 

corpo 

5 

 
8 

 
15/06/2010 

                 
Leitura 5 

 
9 

 
07/07/2010 

                Aula de 
informática - 

jogo 

5 

 
10 

 
15/07/2010 

                 
Apresentação 

na Festa Junina 

5 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out  
- Outras 

Ficha 1 – ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – Ficha síntese individual – “João” – 
período de março a julho/ 2010. 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora.  
 
 

A síntese demonstrada na ficha 1 evidencia que a maior parte das atividades 

foi realizada com um excelente nível de envolvimento, independentemente da área 

de domínio. Essa evidência inicial sugere, não apenas que “João” demonstrava 

gostar das coisas que fazia na escola e estava sempre aberto à participação e 

interação, como também que a maioria das atividades eram de qualidade.  

 Comecemos pela análise detalhada de cada um desses momentos -

priorizando especialmente aqueles em que se observou níveis de envolvimento 

diferenciados. Selecionei a atividade na Educação física para iniciar a discussão, 

considerando o nível de envolvimento e a qualidade da interação observada.   
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4.1.1 Análises das sessões com alto nível de envolvimento 

 
 

Sessão 1        ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: Criança 1 (“João”) 
Turma:  2º ano Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 
N.º de alunos da turma: 25                                        Tempo de duração: 12´:15´´min.  

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

D
a

ta
  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 
Nível de 

envol Propostas/ 
professora 

momentos de 
espera (ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out

. 

 
I C I C 

1 
17/03/ 

2010 
X    X        X    4 

Descrição da atividade:  

1º momento: Atividade Espontânea (momento de espera)  O grupo brincava de pega-

pega sem a interação com “João” que continuou entre o grupo procurando a atenção do 

professor. Este o atendeu entregando-lhe a bola, o abraçou e iniciaram um jogo a dois 

enquanto os demais alunos corriam no pega-pega. Nesse jogo, o professor lhe encaminha a 

bola pelo chão e “João” devolvia pelo alto. Quando o professor mudou o padrão, pedindo-lhe 

que quicasse a bola, o menino obedeceu ao comando mantendo esse padrão. Nesse 

movimento, “João” espera atento o olhar e a atenção do professor.  

2º Momento: Atividade Pedagógica.  O professor reúne o grupo que se encosta lado 

a lado na parede da quadra, “João” acompanha, garantindo seu espaço na parede, assim 

como os demais o fizeram e empurra (de leve) quem tenta demovê-lo daquele lugar 

resguardado.  

Quando o professor consegue a atenção do grupo, inicia a explicação do jogo de 

Boliche, em que os pinos são os próprios alunos, em seguida divide o grupo em duas 

equipes que ficam a uma distância de aproximadamente 2 metros e de frente uma para a 

outra, enquanto o professor divide os times, “João” segura a bola perto dele. Por um 

instante “João” encosta-se na parede e o professor o chama para participar, colocando-o a 

frente de uma das equipes. O professor então explica como funciona o jogo, em que cada 

aluno deve tentar acertar o colega da equipe adversária arremessando a bola pelo chão, 

então os alunos devem pular para desviar da bola, quem fosse pego pela bola deveria ficar 

sentado até o final do jogo. O professor pede silêncio.  

A primeira equipe é a do “João”, e ele é o primeiro a arremessar atirando a bola 

contra a outra equipe. Em seguida cada um joga na sua vez, enquanto isso, o professor 

chama a atenção de “João” que estava brincando com um colega. O professor então diz: 

“João”, tem que ficar na fila. O jogo continua. O menino permanece no seu lugar 

aguardando a sua vez. O professor dá atenção a “João”  fazendo-lhe carinho enquanto os 

demais alunos estão jogando. Chega novamente a vez de “João”, que aguardava ansioso e 

atento. Ele pega a bola, faz que joga e não joga, posiciona-se, faz que joga e não joga 

novamente, deixando os alunos eufóricos, até que, arremessa a bola pelo alto (todos riem) e 

o professor parabeniza a jogada dele com um toque de mão. O jogo continua... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 1 – Descrição da atividade e nível de envolv. “João” na aula de Ed. Física – mar/2010. 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora.  
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A primeira filmagem mostra o movimento pró-ativo do aluno em que ele se 

dispõe a realizar os comandos do professor em relação ao jogo, posicionando-se, 

colocando-se a disposição para a atividade com energia física nas atividades 

motoras. Torna-se evidente o zelo colocado nas ações e o esforço mental facilmente 

evidenciado na face de “João”.  

A análise cuidadosa das cenas conduziu-me a construção de um quadro 

analítico que demonstra as categorias evidenciadas na empiria as quais 

determinaram o enfoque teórico da pesquisa. 

Quadro 5: Categorias de análise da sessão 1 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

A composição das cenas da sessão 1, revela o desenvolvimento de uma 

atividade realizada durante uma aula de Educação Física. As imagens evidenciam o 

envolvimento de “João” na atividade.  

Conforme a descrição da sessão 1 pode-se observar que na maior parte da 

atividade, “João” está envolvido, o que indica o Nível 4: Atividade com momentos 

intensos.  

Nesse sentido, a participação da criança no contexto correspondeu às suas 

expectativas e interesses, o que pode ser observável na sua motivação e entrega à 

 
Sessão 01 “João” 

Área de domínio/ Tipo de atividade: 
Educação Física  

Atividade Pedagógica dirigida pelo professor 
“Boliche de pessoas”  

 
Nível de 

envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais de 

mediação  

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 
 

Nível 4:  
 

Atividade com 
momentos intensos 

 
A atividade tem uma 

importância real para a 
criança, como pode ser 

deduzido pela sua 
concentração, 

persistência, energia ou 
satisfação.  

 
O professor reúne o grupo que se encosta 
lado a lado na parede da quadra,  
 
Por um instante “João” encosta-se na 
parede e o professor o chama para 
participar, colocando-o a frente de uma 
das equipes. 
 
Quando o professor consegue a atenção 
do grupo, inicia a explicação do jogo de 
Boliche, em que os pinos são os próprios 
alunos, em seguida divide o grupo em 
duas equipes 
 
O professor então diz: “João”, tem que 
ficar na fila. 
 
O professor dá atenção a “João” 
fazendo-lhe carinho enquanto os demais 
alunos estão jogando. 

 
“João” acompanha, garantindo seu 
espaço na parede, assim como os 
demais o fizeram e empurra (de leve) 
quem tenta demovê-lo daquele lugar 
resguardado.  
 
A primeira equipe é a do “João”, e ele é 
o primeiro a arremessar atirando a bola 
contra a outra equipe. 
 
 
Chega novamente a vez de “João”, que 
aguardava ansioso e atento. Ele pega a 
bola, faz que joga e não joga, posiciona-
se, faz que joga e não joga novamente, 
deixando os alunos eufóricos, até que, 
arremessa a bola pelo alto... 
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situação. Notou-se que a atividade tornou-se significante para “João” quando se 

percebeu um conjunto de sinais de envolvimento (persistência, energia e satisfação) 

que estão presentes em suas atitudes na maior parte do tempo em que a atividade 

acontece.  

As atitudes de “fazer que joga e não joga”, “garantir seu espaço empurrando 

de leve o colega” revelam os sinais importantes de envolvimento de “João” e a 

reciprocidade do grupo e do professor em relação a ele. Em face dessas atitudes é 

possível compreender o que Vygotsky (1997) sugere em relação a criança com 

Deficiência mental, isto é, a importância de conhecer não somente as características 

da sua Deficiência, mas a personalidade desse sujeito como um todo, o modo como 

se equilibra, se compensa em relação aos processos de desenvolvimento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Há que se considerar, como se pode constatar na montagem da figura 1 , que 

o nível de envolvimento da criança está diretamente vinculado aos momentos e à 

qualidade das mediações oportunizadas especialmente pelo professor e pela 

atividade escolhida (nesse caso o boliche, na aula de Educação Física) assim como 

aos momentos de interação nos quais tanto ele como seus colegas tiveram um 

papel determinante. Sacristán (2000, p. 226) nos ajuda a entender que:  

 

O aluno, logo aprende o que se espera dele em cada tipo de 
atividade. Uma vez que no curso de sua experiência escolar, perceba 
as exigências que cada tarefa requer, a estrutura destas molda seu 

Figura 1 - Montagem de cenas da sessão 1 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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trabalho intelectual, seu comportamento na aula, com os demais 
companheiros e com o próprio professor. O ato de assumir tais 
parâmetros é fundamental para a própria autodireção do aluno e para 
a conquista do controle de sua conduta canalizado pela ordem 
interna da atividade inerente a cada tipo de tarefa.   
 

 

Pode-se observar, por exemplo, que o professor de Educação Física 

demonstrou haver planejado uma atividade que propiciasse a participação de todos, 

preocupou-se em explicar ao grupo como ela deveria acontecer – para isso reúne o 

grupo que se encosta lado a lado na parede da quadra... Quando o professor consegue a atenção do 

grupo, inicia a explicação do jogo de Boliche, em que os pinos são os próprios alunos, em seguida 

divide o grupo em duas equipes.  

Além disso, nesta atividade evidencia-se que a maior parte da tarefa tem um 

objetivo específico, em que o grupo participa de acordo com a regra estabelecida 

pelo professor, qual seja: trata-se de um jogo de boliche, em que os pinos são os 

próprios alunos. Isso exige um esforço de concentração, atenção e força para o 

arremesso da bola, mas não representa necessariamente uma atividade que requer 

grande esforço mental. 

Em consonância com o exposto, podemos constatar, no entendimento de 

Góes (1997, p. 16-17) que: 

 

A professora, ao mediar o encontro da criança com objetos, atua 
privilegiando propósitos instrucionais, destacando temas e buscando 
estabilizar significados, focos e momentos de elaboração. Os tópicos 
instrucionais são priorizados em relação às condutas ocorrentes ou 
às qualificações de atributos pessoais. Nas trocas dialógicas são 
sinalizados incentivos ou censuras a forma de ser ou comportar-se, 
regras de convivência e critérios de organização das relações nas 
atividades. (...) as condutas e qualificações pessoais são 
configuradas como condição essencial para o desenvolvimento das 
atividades. São tomadas como inerentes às práticas sociais no 
ambiente instrucional. Mesmo garantindo um clima de constante 
diálogo, os conflitos e os confrontos nas condutas “atravessam” a 
mediação que a professora faz dos conhecimentos da criança.    
 

 

 Nos momentos de interação pode-se destacar que as estratégias da criança 

foram sempre no sentido de participação, buscando seu lugar no grupo, vivenciando 

a aula como os demais, como se pode observar nestes trechos da sessão:   
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 “João” acompanha, garantindo seu espaço na parede, assim como os demais o fizeram e 

empurra (de leve) quem tenta demovê-lo daquele lugar resguardado.  

 A primeira equipe é a do “João”, e ele é o primeiro a arremessar atirando a bola contra a outra 

equipe. 

 Chega novamente a vez de “João”, que aguardava ansioso e atento. Ele pega a bola, faz que 

joga e não joga, posiciona-se, faz que joga e não joga novamente, deixando os alunos 

eufóricos, até que, arremessa a bola pelo alto... 

 

Especificamente nessa sessão observa-se uma atitude docente que circula 

entre o rigor e a afetividade quando: “O professor diz: “João”, tem que ficar na fila!.”, e logo 

depois  “dá atenção a “João” fazendo-lhe carinho enquanto os demais alunos estão jogando.” 

Todavia, não se pode desconsiderar que a maior parte das 

intervenções/mediações realizadas pelo professor deram-se no sentido de conduzir 

a tarefa, de maneira que restringiu em parte a atividade não deixando espaço para a 

iniciativa das crianças, tornando o restante da atividade um processo parcialmente 

mecanizado, falhando em complexidade e tornando-se rotineira, o que caracterizou 

o nível 4 de envolvimento.  
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Sessão 4           ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: Criança 1 (“João”) 
Turma:  2º ano Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 25                                        Tempo de duração: 14´32´´  

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

Nível 

de 

envol 

Propostas 

professora 

momentos de 

espera (ind/col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out.  
I C I C 

4 31/03/ 

2010 

x   x     x        5 

Descrição da atividade:  

1º Momento: Contexto da atividade: “João” sempre chega na escola mais tarde!, a aula 

tem início às 7:45´,mas o menino sempre chega às 8:30´ para a segunda aula, que neste dia 

era de Educação Física. Então, na terceira aula, depois do recreio observei “João” na aula de 

matemática. A professora titular entregou para todos uma folhinha com o desenho de um 

coelho e vários ovinhos (Cf. anexo I: atividade 31/03/2010). Em voz alta ela ia dizendo aos 

alunos como eles deveriam pintar: _ “Pintem 3 ovos de vermelho!” conforme iam acabando de 

pintar ela ia ditando as outras cores que deveriam usar. Nesse momento (enquanto a 

monitora lanchava) “João” estava em sua carteira pintando aleatoriamente os ovos, sem 

observar as cores e a quantidade que a professora dizia. Então quando M1 chegou, chamou o 

menino para o fundo da sala, onde há uma mesa com cadeiras, e tirou do armário as 

massinhas de modelar. 

2º Momento: Na mesa ela disse:_ ““João”, vamos fazer 4 ovinhos azuis!” Ele fez os 

ovos e ela pediu que os contasse. Assim por diante foram fazendo todos os ovos de acordo 

com as cores que a professora titular escreveu no probleminha que estava escrito no quadro. 

Os demais alunos continuavam em suas carteiras. Quando “João” terminou de fazer todos os 

ovos de acordo com o probleminha: 3amarelos, 4 azuis, 4 alaranjados,3 vermelhos e 2 

verdes, a monitora contou com ele todos os ovos a fim de saber o total de ovos do problema. 

Ela ia colocando no pote, e os dois juntos iam contando, depois M1, pediu que ele tirasse os 

ovinhos do pote e separasse por cor dizendo:_ ““João”, vamos separar por cor? Pra gente 

repartir? Olha aqui!” Nesse instante “João” estava brincando de faz de conta. Fez de conta 

que os potes da massinha eram copos de coca-cola e nos ofereceu para tomar. M1 sugeriu 

ao menino que em cada pote colocasse uma cor diferente e desse de presente. Ele me 

perguntou se eu queria, respondi que queria “rosa”. Em seguida, pegou o azul, M1 então 

disse: _ “Ela não quer o azul, ela quer o rosa! Qual é o rosa? “João” pega novamente o azul. 

M1 pediu que ele pegasse todos os cor de rosa, mostrando pra ele qual era. Ele pegou todos, 

me entregou e eu fiz de conta que comi. A monitora pediu os amarelos. Ele pegou um 

amarelo, depois um laranja, a monitora corrigiu tirando o laranja do pote e disse: _ “ Não, não! 

Eu quero só os amarelos. Ele a entregou, e em seguida separou os azuis para dar a 

professora titular. “João” pegou o pote com os ovos azuis, levou na mesa da professora “pé 

por pé” e demonstrou estar muito feliz por ter feito esta surpresa. Depois separou os 

alaranjados para a mamãe e os verdes para o papai.    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 4 – Descrição da atividade e nível de envolvimento “João” - matemática – Mar/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora.  
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 Quando cheguei à sala de “João” para observá-lo, ele já estava fazendo a 

atividade como os demais alunos. Estava pintando aleatoriamente os ovinhos, não 

obedecendo as orientações da sua professora: A professora titular entregou para todos uma folhinha 

com o desenho de um coelho e vários ovinhos (ver anexo I: atividade 31/03/2010). Em voz alta ela ia dizendo aos alunos como 

eles deveriam pintar: _ “Pintem 3 ovos de vermelho!” conforme iam acabando de pintar ela ia ditando as outras cores que 

deveriam usar. Nesse momento (enquanto a monitora lanchava) “João” estava em sua carteira pintando aleatoriamente os 

ovos, sem observar as cores e a quantidade que a professora dizia. Nesse momento a monitora dele, 

chegou na sala e percebeu que “João” não estava conseguindo realizar a atividade 

como os demais. Ela chamou-o para os fundos da sala de aula, onde havia uma 

mesa e adaptou a atividade utilizando massinha de modelar para que o menino 

conseguisse realizá-la.   

 

Quadro 6: Categorias de análise da sessão 4 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

 Foi possível perceber que esta atividade foi adaptada no momento em que a 

necessidade surgiu, não houve um planejamento prévio a respeito de como se 

Sessão 04“João” 

Área de domínio/ Tipo de atividade  
Matemática 

Atividade Pedagógica dirigida pelo professor 
“Probleminha”  

 
Nível de 

envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ sinais 

de envolvimento 
 

Nível 5:  
 

Atividade intensa 
mantida 

 
A atividade tem ações 

prontamente realizadas e 
requerem esforço mental. 

Os sinais indicadores 
são: concentração, 

persistência, energia e 
complexidade em grande 

quantidade. 
 
 

A professora titular entregou para 
todos uma folhinha com o desenho 
de um coelho e vários ovinhos. Em 
voz alta ela ia dizendo aos alunos 
como eles deveriam pintar: _ 
“Pintem 3 ovos de vermelho!” 
conforme iam acabando de pintar 
ela ia ditando as outras cores que 
deveriam usar. 
 
M2 chegou, chamou o menino para 
o fundo da sala, onde há uma mesa 
com cadeiras, e tirou do armário as 
massinhas de modelar. 
 
Na mesa ela disse:_ ““João”, vamos 
fazer 4 ovinhos azuis!” 
 
M1, pediu que ele tirasse os ovinhos 
do pote e separasse por cor 
dizendo:_ ““João”, vamos separar 
por cor? Pra gente repartir? Olha 
aqui!” 
 

Ele fez os ovos e ela pediu que os contasse. 
Assim por diante foram fazendo todos os 
ovos de acordo com as cores que a 
professora titular escreveu no probleminha 
que estava escrito no quadro. 
 
“João” terminou de fazer todos os ovos de 
acordo com o probleminha: 3amarelos, 4 
azuis, 4 alaranjados,3 vermelhos e 2 
verdes, a monitora contou com ele todos os 
ovos a fim de saber o total de ovos do 
problema. 
 
Ela ia colocando no pote, e os dois juntos 
iam contando... 
 
Ele pegou todos, me entregou e eu fiz de 
conta que comi. A monitora pediu os 
amarelos. Ele pegou um amarelo, depois 
um laranja, a monitora corrigiu tirando o 
laranja do pote e disse: _ “ Não, não! Eu 
quero só os amarelos. 
 
“João” pegou o pote com os ovos azuis, 
levou na mesa da professora “pé por pé” e 
demonstrou estar muito feliz por ter feito 
esta surpresa. 
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poderia realizar com “João”, uma criança com Deficiência mental, a mesma atividade 

que os demais iriam realizar, sem comprometer sua participação em sala de aula.    

 Nesse sentido, ao perceber que “João” não era capaz de fazer a mesma 

atividade que os demais, pode-se entender, no olhar de Vygotsky (1997, p. 141) 

que:  

 

(...) para juzgar correctamente las posibilidades de desarrollo y el 
nível real de desarrollo de un niño retrasado es preciso tener en 
cuenta no solo lo que puede decir, sino también el grado en que 
puede comprender. Pero podemos comprender lo que se encuentra 
dentro de los límites  de nuestra comprensión, y eso es mucho más 
de lo que sabemos expressar.20  
 

 

Por se tratar de uma criança com Deficiência mental, sabe-se da 

complexidade do processo educacional que permeia este tipo de atendimento. Com 

a Inclusão é dada a oportunidade de participação no meio coletivo que contribui para 

a aprendizagem de qualquer pessoa. Dessa forma, mesmo realizando uma atividade 

adaptada, a criança tem a oportunidade de aprender o mesmo conteúdo, no mesmo 

ambiente. Vygotsky (1997, p. 140) ressalta:  

 

De este modo, vemos que la conducta colectiva del niño no solo 
activa y adiestra sus funciones psicológicas, sino que es el origen de 
una forma de conducta completamente nueva, la cual surgió en el 
período histórico de desarrollo de la humanidad y que en la 
estructura de la personalidad se presenta como función psicológica 
superior. La colectividad es la fuente del desarrollo de estas 
funciones, en particular, en el niño mentalmente retrasado.21 
 

 

 Nos momentos em que “João” interage com a professora, com a monitora, e 

comigo, percebe-se que ele está integrado à atividade e a todo o complexo da sala 

de aula, como se pode observar nestes trechos:  

 

                                            
20

 Para julgar corretamente as possibilidades de desenvolvimento e o nível real de desenvolvimento 
de uma criança retardada é preciso levar em conta não só o que ela pode dizer, se não também o 
grau em que pode compreender. Mas podemos compreender o que está dentro dos limites da nossa 
compreensão, e isso é muito mais do que sabemos expressar. [Tradução minha.]   
21

 Deste modo, vemos que a conduta coletiva da criança não só ativa e adestra suas funções 
psicológicas, se não que é a origem de uma forma de conduta completamente nova, a qual surgiu no 
período histórico de desenvolvimento da humanidade e que na estrutura da personalidade se 
apresenta como função psicológica superior. A coletividade é a fonte do desenvolvimento destas 
funções, em particular, na criança mentalmente atrasada. [Tradução minha.]  
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 . Ele fez os ovos e ela pediu que os contasse. Assim por diante foram fazendo todos os ovos de acordo com as cores 

que a professora titular escreveu no probleminha que estava escrito no quadro. 

 Ele pegou todos, me entregou e eu fiz de conta que comi. A monitora pediu os amarelos. Ele pegou um amarelo, 

depois um laranja, a monitora corrigiu... 

 

 “João” pegou o pote com os ovos azuis, levou na mesa da professora “pé por pé” e demonstrou estar muito feliz por 

ter feito esta surpresa. 

 

A composição das cenas mostra claramente os momentos evidenciados nos 

trechos acima e traduz o nível de envolvimento de “João” na atividade. 

 

  

 
 
 
 
 

 

Pode-se estabelecer uma relação entre a sessão 3 que revelou um nível 

baixo de envolvimento e a sessão 4 que caminhou no sentido diametralmente 

oposto, ou seja, que revelou envolvimento, significado, compreensão do que estava 

sendo feito, qualificando a mediação e a interação, logo, a aprendizagem. Se na 

sessão 3 “João” resistia em participar, chamando a atenção para outros interesses, 

e a professora realizava as atividades por ele e para ele, nesta sessão, ao contrário, 

houve efetivamente uma atividade compartilhada, pois fazia sentido para o aluno. 

 

 

 

Figura 2 - Montagem de cenas da sessão 4 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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4.1.2 Análises das sessões com baixo nível de envolvimento 
 
 
Sessão 2  ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: Criança 1 (“João”) 
Turma:  2º ano Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 25                                         Tempo de duração: 05´: 20´´min.  

N
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Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível de 

envol 

propostas 

professora 

momentos de 

espera (ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS E.F LEE ART Out  
I C I C 

 

2 

17/03/ 

2010 

  

X 

      

X 

 

 

        

X 

 

2 
Descrição da atividade:  

1º Momento: Contexto da atividade. 

“João” está sentado ao lado da monitora. Ela já havia copiado a pauta que a 

professora regente passou no quadro. No início desta a monitora recortou e colou para ele 

as letras no seu nome. Na carteira onde está sentado, a monitora montou o nome do aluno 

com letras de um alfabeto móvel de madeira.  

“João”, então, deveria colorir os desenhos que aparecem na pauta. Enquanto isso, a 

professora regente passava nas carteiras para dar visto nos cadernos. Quando a professora 

se aproxima de “João” na carteira ao lado, ele toca em sua mão chamando-a para ver o seu 

caderno, então ela aponta para o caderno dele dizendo: Está lindo!,  mas passa por ele sem 

dar o visto e o carimbo que deu aos demais alunos.  

2º Momento: “João” continua sem reclamar, em seguida troca o lápis que estava 

usando para pintar pela borracha (neste momento a monitora não estava perto dele) e 

começa a apagar o que estava escrito na pauta aleatoriamente. Depois larga a borracha, 

pega outro lápis de cor, olha a câmara e pergunta: Ta bom? Eu?! A monitora se aproxima e 

pede que ele guarde os lápis e a borracha que estão soltos na mesa, entregando outra cor 

ao menino, ele atende prontamente obedecendo a ordem da monitora. A ponta do lápis 

quebrou. Sua monitora pede para que ele escolha no penal outra cor, ele escolhe e diz: Ta 

bom ! Esse aqui, o amarelo ó! (fala rápida e desarticulada) ele pinta e olha para a câmara. A 

monitora pede que ele escolha outra cor, então ele pega o lápis e diz: verde, olhando 

novamente para a câmera diz: bom? Pinta em cima das letras ao invés de pintar o desenho. 

A monitora em seguida dá outra cor e aponta no caderno o desenho que “João” deve 

pintar. O lápis cai, “M2” ordena que ele junte. Imediatamente o menino obedece a ordem. A 

monitora se afasta, ele pega novamente a borracha e começa a apagar aleatoriamente o 

que estava pintando, mostra a borracha para a câmara, volta a apagar, olha pra mim e 

pergunta: Tá linda? Enquanto isso os demais alunos estão com o livro didático sobre a mesa 

para marcar os deveres. “João” aproveita a ausência da monitora e pede pra ver a foto, 

então explico que não bati foto, ele pede: bate!     

 
 

 
 

 
 

 
Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 2 – Descrição da atividade e nível de envolvimento “João” – copiando a pauta – 
mar/2010. 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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Na atividade da sessão 2, pode-se observar que na maior parte do tempo 

“João” demonstra pouco interesse em realizá-la. Isso pode ser evidenciado nas 

cenas destacadas, que sugerem momentos de distração e uma freqüência de 

interrupção, o que identifica no Nível 2 de envolvimento: Atividade Freqüentemente 

Interrompida. O quadro 6 demonstra claramente as características deste nível. 

  Quadro 7: Categorias de análise da sessão 2 
  Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 
 

 
É possível verificar que apesar de existirem momentos de ausência de 

atividade significativa, aparentemente houve alguma demonstração de concentração 

da criança ao realizá-la. Nesta sessão a criança perde muito tempo em fazer coisas 

sem significado, caracterizando uma atividade de complexidade muito baixa, o que 

faz com que a criança não demonstre vontade ao realizar as ações propostas, e as 

faça sem atenção, de maneira aleatória e estereotipada. Vygotsky (1997, p. 27) 

 
Sessão 2 “ João”  

Área de domínio/ Tipo de atividade  
Cópia  

Atividade Pedagógica dirigida pelo professor 
“Pauta do dia” 

 
Nível de 

envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais de 

mediação  

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 

 
 
 

 
Nível 2:  

 
Atividade 

Freqüentemente 
Interrompida 

 

A atividade tem 
freqüentes ou longas 

interrupções, incluindo 
perder tempo com 
pormenores sem 

importância.  
 
 

 
...então ela aponta para o caderno dele 
dizendo: Está lindo!,  mas passa por ele 
sem dar o visto e o carimbo que deu aos 
demais alunos. 
 
A monitora se aproxima e pede que ele 
guarde os lápis e a borracha que estão 
soltos na mesa, entregando outra cor ao 
menino, 
 
Sua monitora pede para que ele escolha 
no penal outra cor... 
 
A monitora em seguida dá outra cor e 
aponta no caderno o desenho que 
“João” deve pintar. O lápis cai, “M2” 
ordena que ele junte. 

 
Quando a professora se aproxima de 
“João” na carteira ao lado, ele toca em 
sua mão chamando-a para ver o seu 
caderno,... 
 
Depois larga a borracha, pega outro 
lápis de cor, olha a câmara e pergunta: 
Ta bom? Eu?! 
 
...ele atende prontamente obedecendo a 
ordem da monitora. 
 
...ele escolhe e diz: Ta bom ! Esse aqui, 
o amarelo ó! (fala rápida e desarticulada) 
ele pinta e olha para a câmara. 
 
...então ele pega o lápis e diz: verde, 
olhando novamente para a câmera diz: 
bom? Pinta em cima das letras ao invés 
de pintar o desenho. 
 
...ele pega novamente a borracha e 
começa a apagar aleatoriamente o que 
estava pintando, mostra a borracha para 
a câmara, volta a apagar, olha pra mim e 
pergunta: Tá linda? 
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enfatiza que “dentre as grandes funções da estrutura psicológica que embasa o uso 

de instrumentos, o primeiro lugar deve ser dado à atenção”. 

A composição de imagens na figura 2 demonstra os momentos de distração 

de “João” na realização da atividade. Os sinais de envolvimento são raros, havendo 

poucos momentos de concentração, energia, persistência e quase nenhuma 

satisfação. Estes trechos ilustram a ausência de envolvimento de “João”:  

 

 Depois larga a borracha, pega outro lápis de cor, olha a câmara e pergunta: Ta bom? Eu?! 

 ...ele escolhe e diz: Ta bom ! Esse aqui, o amarelo ó! (fala rápida e desarticulada) ele pinta e 

olha para a câmara. 

 ...então ele pega o lápis e diz: verde, olhando novamente para a câmera diz: bom? Pinta em 

cima das letras ao invés de pintar o desenho. 

 

A condição em que o aluno criou estratégias para distrair a professora 

evidenciava que ele não queria participar naquele momento da atividade, e com 

gestos e sorrisos desviava da tarefa, trocando de lápis, mostrando a borracha para a 

câmara e deixando as coisas caírem no chão. 

  

 
 
 
 

 

Figura 3 - Montagem de cenas da sessão 2 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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Estas evidências sugerem que a atividade tem baixa qualidade, pois o 

envolvimento está diretamente vinculado à qualidade da atividade a que a criança é 

submetida.  Nesse sentido, Oliveira-Formozinho (2004, p. 91) nos explica que: 

 

[...] o envolvimento depende de várias variáveis, nomeadamente da 
qualidade do contexto, da formação das educadoras, do apoio 
formativo de que estas dispõem ou da perspectiva pedagógica 
adotada [...], logo podemos assumi-lo como um estado, mutável pela 
própria alteração da qualidade dos contextos. Verificamos ainda que 
a Escala de Envolvimento da Criança se revela um instrumento útil 
para a regulação dos processos de ensino-aprendizagem, isto é, 
para a avaliação formativa.    
 

 

Nos momentos de mediação, em que o contato da criança é quase sempre 

com a monitora, nota-se claramente que as inferências se dão sobre a atividade em 

si, porém, são inferências sem sentido para “João”, que continua sem saber onde 

deve pintar.  

 

 A monitora se aproxima e pede que ele guarde os lápis e a borracha que estão soltos na mesa, 

entregando outra cor ao menino, 

 Sua monitora pede para que ele escolha no penal outra cor... 

 A monitora em seguida dá outra cor e aponta no caderno o desenho que “João” deve pintar. O 

lápis cai, “M1” ordena que ele junte. 

 ...então ele pega o lápis e diz:_”verde!”, olhando novamente para a câmera diz: _Bom? Pinta em 

cima das letras ao invés de pintar o desenho. 

 

Torna-se a cópia e a pintura dos símbolos da pauta uma atividade sem 

significado, pois “João” não lê convencionalmente e fica sem saber a função e o 

objetivo do que está fazendo. Apesar disso, busca a atenção da professora titular 

para o que está fazendo:  

 

 Quando a professora se aproxima de “João” na carteira ao lado, ele toca em sua mão 

chamando-a para ver o seu caderno,... 

 ...então ela aponta para o caderno dele dizendo: Está lindo!,  mas passa por ele sem dar o visto 

e o carimbo que deu nos cadernos dos demais alunos. 

 

Este último fragmento da cena revela que só o acesso a criança com 

Deficiência nas classes de ensino regular e a presença de uma monitora para lhe 

acompanhar não parece ser suficiente à sua efetiva inclusão. A análise mais detida 
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desta cena permite indagar se a presença da monitora em sala não está sendo vista 

como substitutiva à presença da professora e sua responsabilização no processo de 

ensino-aprendizagem de “João”.  

Quando este chama a professora tocando sua mão e para que ela veja seu 

caderno também, e ela passa por ele indiferente ao seu pedido, há uma 

manifestação involuntária, talvez, no que se refere à sua postura pedagógica em 

relação ao atendimento desse aluno. 
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Sessão 3         ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 

Aluno: “João” 
Turma:  2º ano Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 25                                    Tempo de duração: 14´: 54`` min.  

N
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Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera (ind/col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  
I C I C 

3 
19/03/ 

2010 
X   X    X         3 

Descrição da atividade: 1º Momento: “João” estava na sua carteira, com sua monitora 

ao lado. Em sua mesa havia uma revista, onde o menino deveria procurar as letras que 

fazem parte do seu primeiro nome, colocando-as sobre a mesa. Então a monitora pede que a 

criança aponte para ela a letra B de bola, o menino aponta a letra “D”, em seguida aponta o 

“O”, volta a apontar o “D” e finalmente aponta o “B” de bola. Ela então, pega a revista, recorta 

a letra B e coloca na ordem da escrita do nome do aluno. Em seguida diz: _ “Procura o R de 

rato pra mim, esse aqui ó!” O menino então aponta muitas letras ao mesmo tempo, a 

monitora mostra novamente a letra que o menino deve procurar. Ele mostra o “P”. Ela então 

diz que o “R” é a letra inicial do nome do papai. Ele diz: _“ Papai!” em seguida o menino 

aponta uma letra qualquer. A monitora então, depois de muitas tentativas, acaba mostrando 

ao menino qual era a letra que ele deveria encontrar, mostrando no caderno. Ela pega a 

página da revista, recorta a letra “R” e coloca em cima da mesa na ordem da escrita do nome 

para ele, pede que olhe para as letras que já foram recortadas.  

No meio da atividade, ele se interessa por uma imagem que aparece na revista, 

pergunta para a monitora o que as mulheres que aparecem na figura estão fazendo. Ela 

explica que as duas estão se olhando no espelho, ou conversando. O menino diz que não e 

mostra com um gesto que as duas estão se beijando. A monitora o questiona perguntando o 

que significava aquele gesto. Ele repetidamente reproduz o gesto, assim como M1 insistia 

que ele verbalizasse “João” então diz _ “Amor!”. M2 concorda dizendo: _ “Pode ser sim! 

Amor!” 

2º Momento: Nesta etapa da atividade “João” está com seu primeiro nome formado 

sobre a mesa.  Sua monitora o convida para colar as letras na ordem da escrita do nome na 

pauta diária, que já está escrita em seu caderno (pela monitora): _ “ Agora nós vamos colar, 

eu vou pegar a cola e tu cola pra mim ta bom?! Aquela cola legal, tu queres?! , ele então 

responde _ “Quero”!!  Ele passa a cola na primeira letra, mas queria colar em qualquer lugar, 

então pega a próxima letra, passa a cola e a monitora cola no lugar adequado para ele. Na 

medida em que as letras estão sendo coladas pela monitora, essa pergunta :_ “ E agora? 

Qual é a próxima letra?”, e ele vai respondendo: _ “É essa aqui ó!” Ao terminar a colagem, a 

monitora diz: _ “Olha aqui o que nós escrevemos! O que você escreveu aqui? Primeiro ele 

responde: _ “Você!”, ela insiste em perguntar o que estava escrito, e menino então 

responde:_ “Eu!”, a monitora diz: _ “Eu não, o meu nome não começa com G! Ela insiste 

perguntando novamente. Então ele finalmente diz o seu nome... 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  -  Out - Outras 

Sessão 3 – Descrição da atividade e nível de envolvimento “João” – montando o nome – 
mar/2010. 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora.  



 77 

Ao analisar esta atividade, foi possível verificar, como em outras aulas que a 

professora passou no quadro o que ela chama de “pauta do dia”, que além da data 

contém o nome da criança e as atividades que deverão ser realizadas durante o 

período. Como “João” não escreve convencionalmente ainda, não copia do quadro, 

a monitora copia para ele a pauta, segundo ela para que a família saiba quais as 

atividades realizadas no dia. Para a escrita do nome, todos os dias, ela recorta de 

jornais ou revistas as letras que compõem o primeiro nome do menino colando-as na 

pauta.  

 

Quadro 8: Categorias de análise da sessão 3 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

 

Neste sentido, a atividade torna-se mecanizada, pois faz parte de uma rotina 

no cotidiano dos alunos. O que constitui o cotidiano escolar, na visão de Pires            

(2006, p. 109) “é tudo o que ocorre na sala de aula, na realidade concreta, as 

relações entre os elementos da escola, direção, coordenação, funcionalismo e 

Sessão 03“João” 

Área de domínio/ Tipo de atividade  
Língua Portuguesa 

Atividade Pedagógica dirigida pelo professor 
“Escrita do próprio nome”  

 
Nível de 

envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ sinais de 

envolvimento 
 

Nível 3:  
 

Atividade mais ou 
menos contínua 

 
A atividade tem ações 
que são interrompidas 

sempre que um 
estímulo interessante 
surge, sendo que a 

criança não está 
realmente envolvida. 

 
 

 
Então a monitora pede que a 
criança aponte para ela a letra B 
de bola 
 
Ela então, pega a revista, recorta 
a letra B e coloca na ordem da 
escrita do nome do aluno. Em 
seguida diz: _ “Procura o R de 
rato pra mim, esse aqui ó!” 
 
Ela então diz que o “R” é a letra 
inicial do nome do papai. 
 
Ela pega a página da revista, 
recorta a letra “R” e coloca em 
cima da mesa na ordem da 
escrita do nome para ele, pede 
que olhe para as letras que já 
foram recortadas. 
 
 

...o menino aponta a letra “D”, em seguida aponta 
o “O”, volta a apontar o “D” e finalmente aponta o 
“B” de bola. 
 
Ele mostra o “P”. 
 
Ele diz: _“ Papai!” em seguida o menino aponta 
uma letra qualquer. 
 
No meio da atividade, ele se interessa por uma 
imagem que aparece na revista, pergunta para a 
monitora o que as mulheres que aparecem na 
figura estão fazendo. 
Ela explica que as duas estão se olhando no 
espelho, ou conversando. O menino diz que não 
e mostra com um gesto que as duas estão se 
beijando. “João” então diz _ “Amor!” 
 
Ele passa a cola na primeira letra, mas queria 
colar em qualquer lugar, então pega a próxima 
letra, passa a cola e a monitora cola no lugar 
adequado para ele. 
 
Na medida em que as letras estão sendo coladas 
pela monitora, essa pergunta :_ “ E agora? Qual é 
a próxima letra?”...e ele vai respondendo: _ “É 
essa aqui ó!” 
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principalmente os professores e os alunos.” As atividades de rotina, no entanto, 

compõem e resultam de planejamentos e programas, sendo comuns a todos. 

 
Conforme o demonstrado no quadro 7 o nível 3 de envolvimento se 

caracteriza por conter momentos em que a criança se dispersa por qualquer fator 

externo que seja mais interessante, como podemos observar claramente nos trechos 

que seguem:  

 

 No meio da atividade, ele se interessa por uma imagem que aparece na revista, pergunta para a monitora o que as 

mulheres que aparecem na figura estão fazendo. 

 Ela explica que as duas estão se olhando no espelho, ou conversando. O menino diz que não e mostra com um 

gesto que as duas estão se beijando. “João” então diz _ “Amor!” 

 

Neste momento, a criança se desliga totalmente da atividade que estava 

realizando, apesar disso a monitora não ignora seu interesse, ao contrário, explora 

esse momento e instiga “João” questionando-o sobre o que mais lhe chamou a 

atenção, explorando a zona de desenvolvimento proximal.  A atividade continua ... 

 

 Ele passa a cola na primeira letra, mas queria colar em qualquer lugar, então pega a próxima letra, passa a cola e a 

monitora cola no lugar adequado para ele. 

 Na medida em que as letras estão sendo coladas pela monitora, essa pergunta :_ “ E agora? Qual é a próxima 

letra?”...e ele vai respondendo: _ “É essa aqui ó!” 

 

Estes trechos mostram também que durante a mediação da atividade é 

possível verificar que a monitora, por vezes, “faz por ele” ou “para ele”: a monitora cola no 

lugar adequado para ele; Ela pega a página da revista, recorta a letra “R” e coloca em cima da mesa na ordem da escrita do 

nome para ele. Nota-se que a mediação nesse caso, não favoreceu o desenvolvimento 

potencial, pois não explorou o potencial cognitivo do indivíduo. Explicado por 

Vygotsky (2007, p. 97) o desenvolvimento potencial é “determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou de companheiros mais 

capazes”. Nesse sentido a criança necessita ser em todo momento desafiada a fazer 

justamente o que ainda não sabe, o que lhe parece novo, neste caso, Bolzan (2002, 

p. 57) na abordagem sociocultural nos ajuda a compreender que:  

 

[...] a educação precisa ser entendida como um processo, em que a 
intervenção mediadora ou a aprendizagem mediada, por meio dos 
instrumentos e signos, é essencial para a construção de 
conhecimento de forma compartilhada, uma vez que sua dinâmica 
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compreende a mobilização de aprendentes/ensinantes, 
simultaneamente, a fim de que se apropriem dessas novidades.    
  

 

 A figura 3 ilustra os momentos em que a mediação acontece. 

 
 
 
 

 

Durante a atividade também foi possível observar que a monitora sempre faz 

na identificação das letras, relação com algum elemento que tem significado para a 

criança:  _ “Procura o R de rato pra mim, esse aqui ó!”; Ela então diz que o “R” é a letra inicial do nome do 

papai. 

A monitora considerou os conhecimentos prévios do aluno, as noções que ele 

possui, pelas suas próprias situações vividas. Esta ação da monitora vem ao 

encontro ao que diz Vygotsky (2007, p. 95) “o aprendizado das crianças começa 

muito antes de elas freqüentarem a escola. Qualquer situação de aprendizagem com 

a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia.” Dessa 

maneira, a monitora propiciou ao aluno condições estabelecer relações, que neste 

caso é o do reconhecimento da letra “R”, sendo que relacionou o R a primeira letra 

do nome do seu pai. 

A próxima sessão demonstrou o mesmo nível de envolvimento da sessão 3, 

por essa razão não há necessidade de fazer a análise sob o ponto de vista dos 

sinais de envolvimento, serão feitas apenas outras considerações pertinentes a este 

momento registrado como atividade. 

Figura 4 - Montagem de cenas da sessão 3 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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Sessão 5                  ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: “João” 
Turma:  2º ano Ens. Fundamental de 9 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 10´46´´  

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  
I C I C 

 

5 
28/04/ 

2010 

   

x 
   

x 
          

x 
 

3 

    Descrição da atividade: 

1º Momento: Contexto da atividade: Neste dia todos os alunos estavam fazendo a 

“provinha Brasil”, que foi realizada no dia anterior, porém os alunos não terminaram. “M1” me 

explicou que no dia anterior ajudou “João” e conforme ele ia fazendo ela ia anotando na 

prova a maneira como ele chegava ao resultado. Mas a outra etapa da prova exigia que os 

alunos lessem alguns textos, como “João” não lê convencionalmente, pois apenas conhece 

algumas letras, foi decidido que o menino não iria terminar a prova como os demais. Então 

“M1” levou-o para a biblioteca para que ele não atrapalhasse os demais alunos em prova. 

Disse a “M1”: _ “Como ele não lê, ia ficar distraindo os demais alunos.” 

2º Momento: “M1” levou o garoto para a biblioteca e deu a ele um Lep Top de um 

outro aluno da escola que morou nos Estados Unidos, portanto, o Lep Top é todo em Inglês. 

Contudo, “João” adorou o Lep Top, pois é super colorido, tem muitas teclas com 

sonorização, teclas que tocam músicas, etc... (como podemos observar nas imagens ao 

lado). “João” se diverte dançando ao som das melodias, e gosta muito dos barulhinhos do 

mouse, que são engraçados para ele. À medida que apertava uma tecla e tocava uma 

melodia ele olhava para a câmera, levantava os braços e dançava sentado na carteira. “M1” 

pergunta para ele se aquela letra que ela apontou é a do seu nome. Ele diz que é dele, 

apontando para si próprio. Depois ela aponta novamente e diz que é a letra do nome dela. Ele 

então discorda, pois sabe que aquela é a letra inicial do seu próprio nome. “M1” pergunta: _ 

É que letra então? Ele prontamente responde: _ “João!”, o menino se irrita, passa a mão no 

rosto sem paciência, pede pra esperar: _ “Espera! Espera! Ela então mostra a letra “S”, ele 

passa a mão no rosto, respira fundo e diz: _ “Computador!” “M1” percebe que ele se irritou e 

não insiste mais.  Chega alguém na porta, “João” convida a pessoa para entrar: _ “Entra, 

entra!! Era a supervisora pedagógica. “M1” insiste mais uma vez em falar com ele 

perguntando qual era a letra do meu nome, o menino responde “A”, ela mostra a letra correta. 

Ele se irrita novamente e diz:_ “ Ah, espera aí! To jogando no computador!!” “João” queria 

ouvir o barulhinho e colocava o rostinho bem perto para ouvir. Outras pessoas presentes na 

biblioteca mostravam suas iniciais para ele, mas ele queria ouvir os sons do aparelho. “M1” 

disse que era sua vez, todos já haviam mostrado e que ia guardar o Lep Top se ele não 

mostrasse, mas o menino estava irredutível, queria mesmo era dançar.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 5 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “João” - atividade extraclasse – 
abril/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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A atividade aqui desenvolvida evidencia que no momento em que os demais 

alunos estavam realizando a atividade programada, “João”, que não iria participar da 

mesma foi retirado da sala e colocado a brincar com um lep top, o que sugere que, 

mesmo sabendo que não havia condições de participação naquela atividade para 

“João”, não houve a preocupação por parte da professora titular e da monitora a 

respeito de uma tarefa que o menino pudesse realizar enquanto os demais alunos 

resolviam a “Provinha Brasil”, como evidenciamos no trecho da descrição:  

 

Contexto da atividade: Neste dia todos os alunos estavam fazendo a “provinha Brasil”, que foi 

realizada no dia anterior, porém os alunos não terminaram. “M1” me explicou que no dia 

anterior ajudou “João” e conforme ele ia fazendo ela ia anotando na prova a maneira como ele 

chegava ao resultado. Mas a outra etapa da prova exigia que os alunos lessem alguns textos, 

como “João” não lê convencionalmente, pois apenas conhece algumas letras, foi decidido que 

o menino não iria terminar a prova como os demais. Então “M1” levou-o para a biblioteca para 

que ele não atrapalhasse os demais alunos em prova. Disse a “M1”: _ “Como ele não lê, ia 

ficar distraindo os demais alunos.” 

 

Quadro 9: Categorias de análise da sessão 5 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Assim, ficou evidente que, sem o planejamento adequado de uma atividade 

 
Sessão 05“João” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
Atividade extra classe, não curricular.  

 
Nível de envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ 

sinais de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ sinais de 

envolvimento 
 

Nível 3:  
 

Atividade mais ou menos 
contínua 

 

A atividade tem ações que 
são interrompidas sempre 

que um estímulo 
interessante surge, sendo 

que a criança não está 
realmente envolvida. 

 
 

 
“M1” levou o garoto para a 

biblioteca e deu a ele um 
Lep Top de um outro aluno 
da escola que morou nos 
Estados Unidos, portanto, o 
Lep Top é todo em Inglês. 
 
“M1” pergunta para ele se 

aquela letra que ela apontou 
é a do seu nome. 
 
“M1” percebe que ele se 

irritou e não insiste mais. 
 
“M1” insiste mais uma vez 

em falar com ele 
perguntando qual era a letra 
do meu nome, o menino 
responde “A”, ela mostra a 
letra correta. 
 
 

 
“João” adorou o Lep Top, pois é super colorido, 

tem muitas teclas com sonorização, teclas que 
tocam músicas, etc...  
 
 “João” se diverte dançando ao som das 

melodias, e gosta muito dos barulhinhos do 
mouse, que são engraçados para ele. À medida 
que apertava uma tecla e tocava uma melodia ele 
olhava para a câmera, levantava os braços e 
dançava sentado na carteira. 
 
Ele diz que é dele, apontando para si próprio.  
 
_ “João!”, o menino se irrita, passa a mão no 

rosto sem paciência, pede pra esperar: _ “Espera! 
Espera! 
 
...ele passa a mão no rosto, respira fundo e diz: _ 
“Computador!” 
 
Ele se irrita novamente e diz:_ “Ah, espera aí! To 
jogando no computador!!” 
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ou até mesmo de uma adaptação, “João” teve seu tempo comprometido, quando 

poderia estar num momento de aprendizagem mais significativo. Os trechos do 

quadro 9 demonstram o limitado interesse do menino que é  apenas pelo brinquedo, 

este interesse, correspondeu a uma baixa qualidade de mediação. No entendimento 

de Sacristán (2000, p. 179) “O professor é inevitavelmente, mediador, para o bem ou 

para o mal, num sentido ou noutro, só que se pode lhe atribuir politicamente o papel 

de adaptador ou, em maior medida, o de criador.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 O que há de comum entre as cenas analisadas 

 

 Destaco que a maior parte das atividades realizadas por “João” foram 

atividades pedagógicas propostas pela professora, e o nível de envolvimento da 

criança nos momentos das filmagens, não está diretamente ligado à área do 

conhecimento/ disciplina e sim ao tipo de atividade realizada. Por isso é importante 

observar a qualidade da mediação, fator que pode despertar na criança o interesse 

em realizar determinada tarefa.  

As cenas descritas e analisadas conforme as categorias eleitas a posteriori 

tiveram aspectos comuns que merecem destaque. Falo aqui das 10 filmagens 

Figura 5 - Montagem de cenas da sessão 5 – “João” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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tabuladas na ficha 1 que mostra as análises de nível de envolvimento. 

O primeiro aspecto comum entre as cenas observadas refere-se às 

estratégias utilizadas por João nas situações de aprendizagem. Observou-se que 

“João” faz valer a sua vontade quando diz:  _ “Espera! Espera! ...ele passa a mão no rosto, respira 

fundo e diz: _ “Computador!” ... Ele se irrita novamente e diz:_ “Ah, espera aí! To jogando no computador!!” As 

falas do menino durante a sessão e seus gestos de irritação e de satisfação 

caracterizam suas estratégias de aprendizagem, uma vez que essas estratégias 

estão diretamente ligadas ao nível de envolvimento da criança dos momentos de 

mediação, ou seja, quanto mais envolvimento, mais estratégias a criança 

desempenhará para o seu próprio desenvolvimento cognitivo. 

Assim, pode-se entender que, quando há envolvimento, há também o 

desprendimento para a aprendizagem, pois nota-se uma predisposição do aluno 

para os momentos que lhe despertam interesse.  

Outro aspecto observado diz respeito às mediações da monitora no contato 

com “João” que, na maioria das vezes, era realizado apenas por ela: na realização 

das atividades, nos problemas de comportamento (observados antes e após as 

filmagens e registrados em diário de campo), na hora do lanche, etc.  

Evidencia-se uma ausência de trabalho em conjunto entre a professora titular 

e a monitora para a construção de um planejamento que contemple as necessidades 

de “João”. Percebe-se que a monitora em muitos momentos, adapta as atividades 

que a professora regente aplica com os demais alunos no momento em que elas 

acontecem, quando há quase sempre a necessidade de adaptação de atividades 

para “João”. Daí a importância do planejamento e do trabalho em colaboração. 

“A importância do planejamento colaborativo reside, entre outros, na escolha 

dos temas e na forma como são trabalhados pela professora regente, de apoio, da 

sala de recursos, da sala de leitura, etc.” (FONTES, 2009, p. 212). As atividades 

acima analisadas mostram este esforço, ainda raro, em que alguns momentos de 

realização de atividades são adaptados, embora muitos aconteçam sem o 

planejamento prévio.  

Outra questão importante a ser considerada é o pouco contato de “João” com 

os colegas, talvez pelo fato de no momento das minhas observações os demais 

alunos também estarem envolvidos em atividades individuais. Na maioria das vezes 

todos estão sentados em dupla, quando o par de “João”, ao invés de ser um colega 

é a própria monitora que está ali para auxiliá-lo na atividade a ser realizada.  
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Por fim, o último fator a ser observado, talvez o mais simbólico é a forte 

evidência de momentos em que a monitora “faz por ele”, ou “faz para ele” alguma 

tarefa, alguma ação, algum movimento que o próprio “João” poderia estar 

aprendendo ou sendo ensinado a fazer. Como por exemplo:  

 

 Na sessão 2 : “João” está sentado ao lado da monitora. Ela já havia copiado a pauta que a professora 

regente passou no quadro. No início desta a monitora recortou e colou para ele as letras no seu nome. Na carteira 

onde está sentado, a monitora montou o nome do aluno com letras de um alfabeto móvel de madeira.  

 

 Na sessão 3:  Ela então, pega a revista, recorta a letra B e coloca na ordem da escrita do nome do aluno. Ela 

pega a página da revista, recorta a letra “R” e coloca em cima da mesa na ordem da escrita do nome para ele, pede 

que olhe para as letras que já foram recortadas. 

 

Isso revela que, ao realizar para ele, ou ao fazer por ele, a qualidade da 

mediação nestes casos ficou comprometida, pois o menino poderia aprender coisas 

que ainda não é capaz de fazer ou ter a oportunidade de aprimorar o que já sabe ou 

compreende se a mediação fosse mais adequada. Aqui se evidencia a necessidade 

de uma formação adequada e continuada para os profissionais da educação 

inclusiva. Esta questão é explicada por Fontes (2009, p. 61) quando mostra que: 

 

Logo, grande parte dos conhecimentos dos professores acerca de 
como ensinar provém de sua própria vivência escolar como 
estudantes. É destes anos anteriores à entrada no magistério que o 
professor carrega imagens e crenças dificilmente abaladas por uma 
formação inicial. Ao relacionar esta característica à inclusão escolar, 
é possível compreender o „medo‟ do professor diante das diferenças 
gerado pela ausência de referenciais em sua história aos quais 
possa orientar sua prática.   
 
 

Nesse sentido, não é espantoso compreender a resistência do professor de 

classes comuns diante da legislação que contempla a inclusão escolar, sendo que 

temos no Brasil precárias condições de trabalho e formação de professores, como já 

foi discutido no capítulo 2.   
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CAPÍTULO V: ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E QUALIDADES 
DAS MEDIAÇÕES – “MARIA” 

 

 

5.1 Momentos de intenso envolvimento e baixa qualidade de estratégias e 

mediações 

 

 

Apresento a seguir o quadro síntese individual da Escala de Envolvimento da 

segunda criança estudada: “Maria”, nas dez sessões analisadas, de acordo com a 

lista de sinais de envolvimento, sejam eles: concentração, energia, complexidade, 

expressão facial e postura, persistência, precisão, tempo de reação, comentários 

verbais e satisfação.  

 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - Ficha síntese individual 
Aluno: Criança 2 (“Maria”) 

Turma: 3º série -  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 

N.º de alunos da turma: 25                                           

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data 

tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio   

A
ti

v
id

a
d

e
  

n
ív

e
l 
d

e
 

e
n

v
o

l 

propostas 
pela 

professora 

momentos de 
espera 

(ind./col)  
ped Ent. Out. a. e. oci.  

LP 

 

MAT 

 

GEO 

 

CIE 

 

HIS 

 

Ed.F 

 

LEE 

 

ART 

 

Out. 

     Tipo   

I C I C 

 
01 

 
01/04/2010 

                 
Interpretação 

de texto 

5 

 
02 

 
09/04/2010 

                 
Valor de lugar 5 

 
03 

 

12/04/ 2010 

                 
História do 

Brasil 

5 

 
04 

 

18/05/2010 

                 
Ortografia “l” 

e “lh” 

5 

 
05 

 

25/05/2010 

                 
Escrita de 
palavras 

5 

 
06 

 
16/03/2010 

                 
Aquecimento 
e pega-pega 

5 

 
07 

 
23/03/2010 

                Escrita e 
pronúncia de 

numerais 

5 

 
08 

 
06/05/2010 

                 
Coleta de 

escrita 

5 

 
09 

 
14/04/2010 

                Estados 
físicos da 

água 

5 

 
10 

 
23/06/2010 

                 
Pintura  5 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  

Out  
- Outras 

Ficha 2 – ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – Ficha síntese individual – “Maria” –  
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora.  
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Na ficha síntese individual de “Maria” fica evidente o seu alto grau de 

envolvimento em todas as cenas descritas. Em todas as sessões foi constatado o 

nível 5 de envolvimento, em que Maria pareceu claramente absorvida na sua 

atividade, os seus olhos estavam ininterruptamente focalizados nas ações e no 

material, sendo que os estímulos circundantes não a distraiam. Isso sugere que a 

atividade realizada foi de qualidade. Porém, ao analisar os detalhes e a maneira 

como a atividade foi mediada pela monitora, percebeu-se que o nível de 

envolvimento não é correspondente à qualidade da atividade em si, pois existem 

maneiras e estratégias diferentes na realização de cada tarefa.  

Foi possível evidenciar em todas as atividades observadas que a monitora, na 

maior parte das vezes não dava atenção ao que a professora titular explicava e não 

dava a oportunidade à aluna de ouvir as explicações da professora titular. Assim, 

sempre que a professora titular entregava uma tarefa e iniciava a explicação da 

mesma, a monitora já ia lendo e resolvendo a tarefa com a menina 

simultaneamente. Sendo assim, eram raros os momentos em que “Maria” ouvia a 

explicação da professora titular.  

 A concentração de “Maria” é outro ponto que merece destaque na análise do 

material coletado, pois em todo momento ela está atenta e demonstra interesse no 

que está fazendo. Segundo Oliveira-Formosinho (2004, p. 86), a concentração é um 

sinal de envolvimento que se manifesta quando a criança focaliza sua atenção ao 

círculo limitado da sua atividade. Apenas estímulos intensos podem distraí-la. Um 

ponto de referência para o observador são os movimentos oculares da criança, ou 

seja, os olhos estão sempre fixos no material.  

 Embora haja muita concentração nos momentos em que “Maria” está 

realizando as atividades, esta concentração não está impregnada de energia e 

esforço mental, como se pôde evidenciar na face da aluna, pois sua expressão facial 

não demonstra satisfação, dúvida ou espanto na realização das tarefas.  

 Contudo, a persistência, a energia física, a postura, a precisão e o tempo de 

reação, são sinais de envolvimento que caracterizam o nível 5, em que a criança 

realiza uma atividade intensa mantida, onde há evidência do maior envolvimento 

possível da mesma. 

 As sessões abaixo transcritas evidenciam os detalhes das atividades 

analisadas e possibilitam um confronto entre o nível de envolvimento e a qualidade 

da mediação durante o processo de ensino/aprendizagem. 
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Sessão 1                  ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: criança 2 “Maria” 
Turma:  3º série  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 16´22´´  

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  
I C I C 

1 01/04/ 

2010 

x    x   x         5 

 1º momento: Quando eu cheguei na escola para a observação, encontrei 

“Maria” e sua monitora chegando na sala, a monitora então disse: _ “ Nós fomos ler 

lá fora para não atrapalhar os colegas! “ Como a leitura é silenciosa iria atrapalhar 

os alunos se eu lesse em voz alta na sala de aula.!” Quando voltaram a monitora 

fazia perguntas para “Maria” responder com referência no texto. Nas respostas a 

aluna deveria copiar no caderno as palavras que a monitora escrevia no rascunho.  

2 º Momento:  O Título do texto (Cf. no anexo J) a ser interpretado era: “ O 

Coelhinho de orelhas verdes.” Então a monitora faz a primeira pergunta: _ “ Você 

sabe quais são os hábitos de uma boa educação? A menina responde: _ “ Dizer 

obrigada!” Então a monitora sugere que ela escreva agradecer. Como “Maria” não 

sabe escrever sozinha a monitora escreve a palavra numa folhinha rascunho para 

que a menina copie. Observa-se durante todo o filme que a professora titular 

explica aos demais alunos o que deve ser feito, enquanto Maria vai fazendo a 

atividade com a auxiliar. (Em nenhum momento nota-se que Maria está atenta a 

explicação da professora titular). A atividade continua ... “Maria” continua copiando 

as palavras escritas pela monitora. A menina tem dificuldade em escrever com a 

letra cursiva (exigida pela professora titular). Segundo a monitora, no início 

ninguém conseguia entender o que Maria escrevia, mas está melhorando!! _ “ A 

professora não quer que os alunos escrevam com a letra script.” – diz a monitora. A 

atividade segue ... “Maria” vai respondendo as demais perguntas. Enquanto a 

menina escreve a monitora vai explicando o movimento correto da escrita. Quando 

termina a interpretação os alunos devem fazer a ilustração do texto. Então a 

monitora diz: _ “Vamos desenhar o coelho!” Ela pega o caderno da menina e 

começa a desenhar. Maria pega a borracha e diz: _ “ Errou, errou, errou, Dá aqui 

que eu faço! Não é assim a patinha! Agora eu aprendi como é que se faz!” Depois 

a monitora desenhou a Dona Aranha num papel para Maria copiar. No caderno, 

cada uma desenhou um pouco.   

 

 
 

 
 

 
 

 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 1 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “Maria” – interpretação de texto – 
abril/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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 Na primeira sessão analisada, observa-se que as condições em que “Maria” 

realiza a atividade proposta se diferenciam das dos demais alunos da turma; a 

monitora tira a aluna da sala de aula para fazer uma atividade de leitura. No trecho a 

seguir é possível averiguar a preocupação da monitora em não distrair os demais 

alunos: “Maria” e sua monitora chegando na sala... a monitora então disse: _ “ Nós fomos ler lá fora para não 

atrapalhar os colegas! “ Como a leitura é silenciosa iria atrapalhar os alunos se eu lesse em voz alta na sala de 

aula.!” Entretanto não é possível observar nas reações de “Maria” a sua satisfação em 

ter saído da sala de aula para esta atividade, sendo que a menina, que estava ao 

lado da monitora, no momento não expressou o que sentia nem na oralidade nem na 

sua expressão facial.  

 

Quadro 10: Categorias de análise da sessão 1 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

  

Observa-se no quadro acima que existem muito mais sinais de mediação do 

que reações que demonstram as estratégias de aprendizagem de “Maria”. De fato, 

pode-se entender que não havia espaço nas orientações que a menina recebia para 

que ela demonstrasse seu interesse, pois a monitora sempre antecipava a ação da 

Sessão 01“Maria” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
Língua Portuguesa 

Atividade pedagógica dirigida pelo professor.  
Interpretação de texto. 

 
Nível de envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 
 

Nível 5:  
 

Atividade intensa mantida 
 

A criança está claramente 
absorvida na sua 

atividade. Os seus olhos 
estão mais ou menos 

ininterruptamente 
focalizados nas ações e 

no material, sendo que os 
estímulos circundantes 

não a distraem. 
 

Então a monitora faz a primeira 
pergunta: _ “Você sabe quais são os 
hábitos de uma boa educação 
 
Então a monitora sugere que ela 
escreva agradecer. Como “Maria” 
não sabe escrever sozinha a 
monitora escreve a palavra numa 
folhinha rascunho para que a menina 
copie. 
 
Enquanto a menina escreve a 
monitora vai explicando o movimento 
correto da escrita. 
 
“Vamos desenhar o coelho!” Ela pega 
o caderno da menina e começa a 
desenhar. 
 
Depois a monitora desenhou a Dona 
Aranha num papel para Maria copiar. 
No caderno, cada uma desenhou um 
pouco. 

 A menina responde: _ “Dizer obrigada!” 
 
Maria vai fazendo a atividade com a 
auxiliar. (Em nenhum momento nota-se 
que Maria está atenta a explicação da 
professora titular). 
 
“Maria” continua copiando as palavras 
escritas pela monitora. A menina tem 
dificuldade em escrever com a letra 
cursiva (exigida pela professora titular). 
 
“Maria” vai respondendo as demais 
perguntas. 
 
Maria pega a borracha e diz: _ “Errou, 
errou, errou, Dá aqui que eu faço! Não 
é assim a patinha! Agora eu aprendi 
como é que se faz!” 
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menina, hora dando a resposta pronta, hora fazendo ou escrevendo para ela o que a 

mesma deveria fazer.  

 

                   
 
 
 
  

A montagem das cenas coletadas na sessão ilustra os momentos em que a 

monitora tira o lápis da mão da menina e faz a atividade por ela. Nesse caso a 

relação ensino/aprendizagem fica comprometida, pois a aluna não tem a 

oportunidade de mostrar o que é capaz ou não de fazer. Fica evidente que a 

mediação interfere diretamente na relação ensino/aprendizagem.  

 Nos momentos de interação “Maria” mostra interesse em fazer a atividade do 

seu jeito, solicitando a monitora que devolva o lápis para que ela mesma faça o 

desenho dizendo: _ “Errou, errou, errou, Dá aqui que eu faço! Não é assim a patinha! Agora eu aprendi 

como é que se faz!” O trecho mostra claramente, que, apesar de ser impedida de realizar 

a ação, ela está alerta e responde ao estímulo (ela salta para a ação) demonstrando 

motivação. Neste caso o envolvimento é mais do que uma reação inicial, de fato, a 

criança reage a novos estímulos que surgem no decurso da ação. Assim, “Maria” 

demonstrou sua estratégia para aprender por maio de uma ação que evidenciou sua 

atenção e desprendimento na realização da tarefa proposta. 

 Fica evidente durante toda a atividade que “Maria” quase não se impõe aos 

comandos e ações da monitora, talvez por conta da relação de dependência que foi 

Figura 6 - Montagem de cenas da sessão 1 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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estabelecida, sendo que a aluna não sabe ler: a monitora escreve a palavra numa folhinha 

rascunho para que a menina copie. 

 

Sessão 2                 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 

Aluno: criança 2 “Maria” 
Turma:  3º série  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 24´39´´  

N
. 
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o

 

 

 

 

Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  

I C I C 

2 09/04/ 

2010 

 

X 

        

X 

        

5 
 

1º Momento: Os alunos estavam em aula de Matemática, na qual a atividade proposta pela 

professora titular era a resolução de situações-problemas. Enquanto a professora titular 

explicava a atividade para os demais alunos, a monitora antecipadamente auxiliava “Maria” na 

resolução da atividade, sem dar importância a explicação da professora titular da sala. 

A monitora utilizando-se de uma folhinha de rascunho para montar os cálculos, lê o primeiro 

probleminha para a menina: _Julia tem uma dezena. Quanto é uma dezena? “Maria” 

responde: _ Dez. _ Tá, então coloca dez aqui. E continua: _ Julia tem uma dezena e meia! 

Quanto ela tem? Então soma! Diz a monitora. Ao armar o cálculo a monitora pega o lápis da 

mão da menina e coloca na operação o sinal correto para a solução do problema. 

 

2º Momento: A professora titular já estava quase terminando de explicar a atividade quando 

“Maria” e sua monitora já terminavam o terceiro probleminha.  

No decorrer da atividade “Maria” apresenta muita dificuldade em diferenciar dezena e dúzia, 

ficando confusa. A monitora insiste em perguntar, mas “Maria” não consegue, ela então 

exemplifica dizendo para a menina lembrar da quantidade de uma caixa de ovos, “Maria 

então diz: _Doze! _E a metade de doze quanto é? Como “Maria”não responde, a monitora 

mostra com riscos no rascunho e explica que tem que dividir no meio. A mesma separa e 

conta mostrando o resultado para a menina. Nos demais situações problemas a monitora 

armava o cálculo com  aluna mas indicava sempre o tipo de operação a ser resolvida. _ Então 

soma. _ Então diminua! E mostrava o local no qual a menina deveria colocar o resultado. 

Em outra parte da atividade a criança deve fazer a representação das quantidades através de 

desenhos.  

Nesse momento a monitora lê o enunciado para “Maria” e a questiona sobre o que ela deve 

fazer dizendo: _ Uma dezena de toalhas. Quantas toalhas você deve desenhar? “Maria” 

responde: _ Dez. E continua completando as atividades. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 2 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “Maria” – Matemática – abril/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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Na sessão 2, fica evidente que a aula da professora titular é completamente 

ignorada, tanto pela monitora quanto pela aluna, que não demonstra interesse em 

ouvir as explicações da professora titular, o trecho que segue evidencia este 

momento, que ocorre em quase todas as aulas: ...enquanto a professora titular explicava a 

atividade para os demais alunos, a monitora antecipadamente auxiliava “Maria” na resolução da atividade, sem 

dar importância a explicação da professora titular da sala. 

Pode-se perceber, de acordo com o trecho supracitado, que não há 

participação da aluna durante a aula, seus movimentos se resumem em ações 

mecanizadas e passivas. Maria ouve o comando e realiza a ação sem refletir sobre 

o que está fazendo. Sendo privada de suas ações, toda a relação estabelecida fica 

sem sentido e a atividade perde a função, o significado e o objetivo. 

 

Quadro 11: Categorias de análise da sessão 2 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

 

O trecho a seguir evidencia outra problemática desta mediação na medida em 

que priva a criança de exercer um esforço mental diante da complexidade da 

atividade: “ao armar o cálculo à monitora pega o lápis da mão da menina e coloca na operação o sinal correto 

para a solução do problema.” 

 O envolvimento da criança nesta atividade fica completamente comprometido, 

Sessão 02“Maria” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
Matemática 

Atividade pedagógica dirigida pelo professor.  
Situações-problema com valor de lugar 

 
Nível de envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 
 

Nível 5:  
 

Atividade intensa mantida 
 

A criança está claramente 
absorvida na sua 

atividade. Os seus olhos 
estão mais ou menos 

ininterruptamente 
focalizados nas ações e 

no material, sendo que os 
estímulos circundantes 

não a distraem. 
 

 
Enquanto a professora titular 
explicava a atividade para os demais 
alunos, a monitora antecipadamente 
auxiliava “Maria” na resolução da 
atividade, sem dar importância a 
explicação da professora titular da 
sala. 
 
A monitora utilizando-se de uma 
folhinha de rascunho para montar os 
cálculos, lê o primeiro probleminha 
para a menina: _Julia tem uma 
dezena. Quanto é uma dezena?  
 

Ao armar o cálculo a monitora pega o 
lápis da mão da menina e coloca na 
operação o sinal correto para a 
solução do problema. 
 

 
“Maria” responde: _ Dez. 
 
A professora titular já estava quase 
terminando de explicar a atividade 
quando “Maria” e sua monitora já 
terminavam o terceiro probleminha.  
 
No decorrer da atividade “Maria” 
apresenta muita dificuldade em 
diferenciar dezena e dúzia, ficando 
confusa. 
 
“Maria então diz: _Doze! 
 
“Maria” responde: _ Dez. E continua 
completando as atividades. 
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pois, apesar de estar focada nas ações, ela não tem a oportunidade de colocar em 

prática o que sabe. Sendo assim, nem sempre o envolvimento é sinônimo de 

aprendizagem efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 8, evidencia claramente o alto grau de atenção e concentração de 

“Maria”, ao mesmo tempo, nesse caso, a ação é pura repetição. Há que se 

considerar no ensino desta criança que sua deficiência mental requer um tipo de 

mediação diferenciada. É importante ao mesmo tempo, entender como ela se 

desenvolve cognitivamente, pois alguns comandos da monitora se tornam de difícil 

compreensão, sendo que faltam conhecimentos prévios para o entendimento de 

uma situação ou problema que deva resolver. Vygotsky (1997, p. 134), ao falar 

sobre a educação da criança com Deficiência Mental esclarece que: 

 

Para la educación del niño mentalmente retrasado es 
importante conocer cómo se desarrolla, no es importante la 
insuficiencia em sí, la carencia, el déficit, el defecto em si, sino 
la reacción que nace em la personalidad del niño, dutante el 
proceso de desarrollo, en respuesta a la dificultad con la que 
tropieza y que deriva de esa insuficiencia. El niño mentalmente 
retrasado no está constituido sólo de defectos y carencias, su 
organismo se reestructura como un todo único. Su 

Figura 7 - Montagem de cenas da sessão 2 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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personalidad va siendo equilibrada como un todo, va siendo 
compensada por los processos de desarollo del niño.22     
 

  
Se, é importante conhecer como a criança com Deficiência Mental se 

desenvolve para a realização do trabalho pedagógico, não se pode voltar o olhar 

somente para as reações das crianças isoladamente, é necessário também analisar 

a qualidade das mediações que são realizadas nos momentos em que a monitora, 

ou a professora se relaciona com ela. 

No caso de “Maria”, fica claro que em todos os momentos ela está atenta e 

concentrada, contudo isso não significa aprendizado, sendo que as respostas e 

ações que desempenha não são pensadas e decididas por ela, mas pela monitora 

quando comanda: _ Tá, então coloca dez aqui.; _ Então soma! Diz a monitora.; _ Então diminua! 

 As observações realizadas mostram claramente a importância das relações 

interpessoais para o desenvolvimento da aprendizagem, pois as trocas realizadas 

nos momentos de interação e mediação são cruciais, principalmente no caso de 

crianças com Deficiência Mental. Para Vygotsky (1997, p. 139):  

 

En todo el desarrollo social del niño desempeñan un papel 
decisivo, en los procesos de sustituicón, los recursos auxiliares 
(el lenguaje, las palabras y otros signos), mediante los cuales 
el niño aprende a estimularse a sí mismo. El papel de los 
recursos auxiliares, con los que se va enriqueciendo el niño 
durante su desarrollo, conduce a la segunda tesis fundamental 
que caracteriza los processos compensatorios, a la tesis sobre 
a colectividad como factor de desarollo de las funciones 
psíquicas superiores Del niño normal y anormal.23   
  

 

Foi possível evidenciar nas relações estabelecidas durante a realização das 

atividades de “Maria”, que os recursos auxiliares que seriam estabelecidos nas 

                                            
22

 Para a educação da criança com atraso mental, é importante conhecer como se desenvolve, não é 
importante a insuficiência em si, a carência, o déficit, o defeito em si, se não a reação que nasce na 
personalidade da criança, durante o processo de desenvolvimento, em resposta e dificuldade com 
que tropeça e que deriva dessa insuficiência. A criança com atraso mental não está constituída só de 
defeitos e carências, seu organismo se reestrutura como um todo único. Sua personalidade vai sendo 
equilibrada como um todo, vai sendo compensada pelos seus processos de desenvolvimento. 
[Tradução minha]   
23

 Todo o desenvolvimento social da criança desempenha um papel decisivo, nos processos de 
substituição, os recursos auxiliares (a linguagem, as palavras e outros significados), mediante os 
quais a criança aprende a estimular-se a si mesma. O papel dos recursos auxiliares, com os que se 
vai enriquecendo a criança durante seu desenvolvimento, conduz a segunda tese fundamental que 
caracteriza os processos compensatórios, a tese sobre a coletividade como fator de desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores da criança normal e anormal. [Tradução minha] 
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trocas entre seus pares quase não foram evidenciados, comprometendo o 

desenvolvimento das suas funções psicológicas superiores.    
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Sessão 3                 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 

Aluno: criança 2 “Maria” 
Turma:  3º série  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 15´05´´  

N
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Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  

I C I C 

3 12/04/ 

2010 

 

X 

    

X 

    

 

   

X 

     

5 
 

1º Momento: A professora titular passa no quadro a revisão de uma aula de História do Brasil, 

onde os alunos deveriam responder a um questionário.  Enquanto a professora titular explica 

a atividade a monitora se antecipa e vai resolvendo as questões com “Maria”, ignorando as 

explicações da professora titular em relação a atividade proposta.  

 

2º Momento: A monitora lê a questão e ao mesmo tempo responde. ”Maria” apenas ouve os 

comandos e realiza as ações que são exigidas pela monitora, que direciona as respostas, _ 

Escreva aqui ! ; _ Faça assim ... Na maioria dos momentos a monitora escreve as respostas 

em um rascunho e a faz copiar. “Maria” concentra-se em copiar a atividade do quadro. Ao  

copiar as questões a monitora auxiliava nas respostas. Na primeira pergunta (Como era o 

nome das embarcações que os portugueses usaram para chegar ao Brasil?) a monitora 

questiona: _ Como era o nome das embarcações? Era cara... cara... A menina então diz: _ Eu 

não me lembro! A monitora prontamente fala: _ Caravelas. Aquelas velas dos barcos! Então 

coloca! E vai soletrando a palavra para a menina completar as lacunas.  

Segue a atividade ... _Tá, agora a número 2, deixa uma linha e copia! - Diz a monitora. A 

menina prontamente obedece, porém, como não lê, não sabe o que está escrevendo. Quando 

“Maria” começou a desenhar as lacunas a monitora pegou uma régua para ajudá-la. Na hora 

de dar a resposta da questão 2 (Quem corrigiu o erro de Colombo?)  a monitora pegou o 

rascunho e disse: _ Agora olha aqui ó, o que você vai fazer. E escreveu Cristóvão Colombo, 

mas na hora de copiar a resposta, “Maria” percebeu que faltavam lacunas para completar a 

palavra e questionou a monitora, que imediatamente procurou no caderno a resposta correta 

dizendo: _ Américo Vespúcio, escreveu no rascunho para que a menina copiasse. 

Durante a realização das atividades a monitora retira o lápis da mão da aluna várias vezes, 

ora para responder determinada questão, ora para fazer as lacunas para colocar as 

respostas, e também costumava soletrar as respostas de algumas questões para a aluna. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 3 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “Maria” – História – abril/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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A sessão 3 representa também mediações pobres, apesar de ter um alto nível 

de envolvimento. As estratégias de aprendizagem da aluna são em geral mecânicas, 

quando apenas reproduzem os comandos, sem maiores questionamentos e 

reações.    

 

Quadro 12: Categorias de análise da sessão 3 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 
 
 Quando a monitora diz: _ Agora olha aqui ó, o que você vai fazer. E escreveu Cristóvão 

Colombo fica claro que, em conseqüência disso a menina não precisa utilizar 

nenhum/ou pouco esforço mental para completar a atividade, pois a monitora dá a 

resposta.  

 Além desta problemática, pode-se perceber que não há nenhum tipo de 

adaptação curricular, sendo que a menina deve fazer sempre as mesmas atividades 

Sessão 03“Maria” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
História 

Atividade pedagógica dirigida pelo professor.  
Questionário – Revisão História do Brasil 

 
Nível de envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 

 
Nível 5:  

 
Atividade intensa 

mantida 
 

A criança está 
claramente absorvida 
na sua atividade. Os 

seus olhos estão mais 
ou menos 

ininterruptamente 
focalizados nas ações e 
no material, sendo que 

os estímulos 
circundantes não a 

distraem. 
 

 
Escreva aqui ! ; _ Faça assim ... Na 
maioria dos momentos a monitora 
escreve as respostas em um 
rascunho e a faz copiar. 
 
Na primeira pergunta (Como era o 
nome das embarcações que os 
portugueses usaram para chegar ao 
Brasil?) a monitora questiona: _ 
Como era o nome das embarcações? 
Era cara... cara... 
 
A monitora prontamente fala: _ 
Caravelas. Aquelas velas dos barcos! 
Então coloca! E vai soletrando a 
palavra para a menina completar as 
lacunas.  
 
...a monitora pegou o rascunho e 
disse: _ Agora olha aqui ó, o que 
você vai fazer. E escreveu Cristóvão 
Colombo, mas na hora de copiar a 
resposta... 
 
...a monitora retira o lápis da mão da 
aluna várias vezes, ora para 
responder determinada questão, ora 
para fazer as lacunas... 

 

 

”Maria” apenas ouve os comandos e 
realiza as ações que são exigidas pela 
monitora... 
 
“Maria” concentra-se em copiar a 
atividade do quadro. 
 
A menina então diz: _ Eu não me 
lembro! 
 
A menina prontamente obedece, 
porém, como não lê, não sabe o que 
está escrevendo. 
 
... “Maria” percebeu que faltavam 
lacunas para completar a palavra e 
questionou a monitora que 
imediatamente procurou no caderno a 
resposta correta... 
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com a mesma temporalidade que os demais alunos da classe. Isso acaba 

comprometendo as suas próprias estratégias no momento de aprendizagem, pois 

em conseqüência da mediação mecânica e ausente de significados, “Maria” não 

precisa criar condições próprias para resolver as situações.  

O trecho a seguir mostra a situação em que, mesmo quando “Maria” reage a 

atividade e percebe o erro da monitora, ela é podada, sendo que novamente a 

monitora sem titubear e sem questionar, procura e responde a questão limitando a 

participação da menina: Na hora de dar a resposta da questão 2 (Quem corrigiu o erro de Colombo?) a 

monitora pegou o rascunho e disse: _ Agora olha aqui ó, o que você vai fazer. E escreveu Cristóvão Colombo, 

mas na hora de copiar a resposta “Maria” percebeu que faltavam lacunas para completar a palavra e questionou 

a monitora que imediatamente procurou no caderno a resposta correta... 

 

 
 
 
 
 

As cenas da figura 9 identificam os momentos em que há uma interferência 

da monitora no sentido de realizar para a menina ações que ela mesma tem 

capacidade para fazer, como por exemplo: usar a régua para desenhar as lacunas 

da atividade. Em detrimento deste tipo de mediação, torna-se evidente que o 

contexto não favorece a construção de estratégias cognitivas. 

Bolzan (2009, p. 34) esclarece que a mediação é um processo dinâmico no 

qual se utilizam ferramentas ou artefatos culturais essenciais, para modelar a 

atividade e implica um processo de intervenção intencional de, pelo menos, um 

elemento em uma relação. Sabe-se que a introdução de uma nova ferramenta 

Figura 8 - Montagem de cenas da sessão 3 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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cultural, nesse processo dinâmico, provocará sua mudança. O funcionamento 

mental do ser humano se processa na cultura e as mediações colaboram na 

alteração do fluxo e da estrutura das funções mentais. Logo, a qualidade da 

mediação é aspecto fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem dos 

sujeitos.  

 Sendo a mediação um aspecto fundamental na aprendizagem, as atividades 

curriculares desenvolvidas na sala de aula podem ou não proporcionar equilíbrio nas 

suas intenções pedagógicas a depender de como a mediação se realize. Nesse 

sentido Mendes esclarece que: 

 

Entendendo de forma análoga a sala de aula, vemos que as 
práticas curriculares desenvolvidas com os alunos ditos 
normais estabelecem uma convergência com aquelas 
destinadas aos sujeitos deficientes ao mesmo tempo que se 
posicionam de forma eqüidistante. Existem equilíbrios, nexos e 
sentidos convergentes em ambas as práticas. (MENDES, 
2008, p.111) 

 

 

Sob este ponto de vista fica evidente que a mediação é parte constituinte das 

práticas curriculares, e as ações pedagógicas vivenciadas dentro das salas de aula 

nos fazem perceber que a qualidade da mediação configura-se como um aspecto 

crucial do desenvolvimento do currículo. Nesse caso, ao se tratar da diversidade 

encontrada nas salas de aula, a mediação se torna aspecto fundamental para o 

trabalho docente.  

As diferentes formas de aprender sugerem formas diferentes de ensinar, para 

tanto, as diferenças dos alunos e suas características, independentemente de terem 

deficiência ou não, são os aspectos que podem ser considerados no planejamento e 

execução do currículo escolar.  

 Criar oportunidades para que o aluno possa demonstrar o que sabe e 

aprender o que não sabe é condição elementar de qualquer mediação.  
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Sessão 4                 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 

Aluno: criança 2 “Maria” 
Turma:  3º série  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 14´31´´  

N
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Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  

I C I C 

4 18/05/ 

2010 

 

X 

    

X 

   

X 

 

 

   

 

     

5 
 

1º Momento: Ao chegar na sala os alunos iam iniciar a atividade de ortografia onde deveriam 

completar as palavras com “l”ou “lh”.  

A professora titular lê a atividade e questiona os alunos sobre como eles deveriam completar 

a palavra “folha”, com “l”ou “lh”, com exceção de “Maria”, todos os alunos responderam, com 

“lh”. A professora titular diz para os alunos lerem as palavras e irem completando. A partir 

desse momento, onde todos iriam tentar fazer a atividade, a aluna “Maria”passou a ser 

auxiliada pela monitora, na qual a mesma fazia a leitura das palavras para que a aluna 

completasse, mas a mesma, com pouca noção do que realmente teria que fazer, sentiu-se 

perdida e mais uma vez a monitora responder a questão. Ex: Na palavra filhinha a monitora 

pergunta: _  É filhinha ou filinha? A aluna não responde. A monitora pergunta novamente: _ 

Filhinha é com “l” ou com “lh”? “Maria” responde: _é com “l”. A monitora então dá a resposta 

correta “lh”.  

Ao auxiliar “Maria” para completar as palavras, a monitora não percebe que a palavra 

correspondente estava ao lado: Ex.: T_____ inha – tela, neste caso a menina deveria 

completar com “l” , mas foi auxiliada a completar com “lh” . Percebe-se que a monitora não 

orientou adequadamente.  

Mais tarde, quando a professora titular volta a explicar a atividade eu interferi explicando que 

haviam palavras repetidas, assim a monitora fez com que a menina apagasse e corrigisse os 

erros, mostrando a palavra correspondente ao mesmo sentido. Quando acabaram de 

completar a monitora leu tudo; ao mesmo tempo a professora titular começou a correção com 

os demais alunos da turma, mas “Maria” não participou deste momento, obedecendo aos 

comandos da monitora que partiu para a segunda parte da atividade que era escrever ao lado 

as palavras que elas haviam completado anteriormente.  

Nesse momento eu intervi novamente dizendo que a menina deveria participar da correção e 

prestar atenção ao que a professora titular estava explicando.  

 

 
 

 
 

 
 

 
Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 4 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “Maria” – Língua Portuguesa – 
maio/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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Nesta sessão, pode-se considerar em primeira análise que a atividade de 

ortografia realizada pela aluna evidenciou momentos em que a menina perde a 

explicação da professora titular e deixa de participar com os demais colegas de um 

momento importante, como pode-se evidenciar no trecho: A professora titular lê a atividade e 

questiona os alunos sobre como eles deveriam completar a palavra “folha”, com “l”ou “lh”,...com exceção de 

“Maria”, todos os alunos responderam... Este tipo de ação acontece repetidamente nos filmes 

coletados, em que a professora titular ao mesmo tempo é ignorada pela aluna que 

não ouve a sua explicação e ignora o fato de “Maria” não estar prestando atenção 

nas suas explicações, deixando isso a cargo da monitora. 

Outro ponto de discussão extremamente relevante é a evidência do 

despreparo da monitora com as questões pedagógicas no sentido de orientar a 

aluna para a atividade, quando faz equívocos sem perceber como pode-se contatar 

a seguir: Ao auxiliar “Maria” para completar as palavras, a monitora não percebe que a palavra 

correspondente estava ao lado: Ex.: T_____ inha – tela, neste caso a menina deveria completar com “l”, mas foi 

auxiliada a completar com “lh”. 

 

Quadro 13: Categorias de análise da sessão 4 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

Sessão 04“Maria” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
Língua Portuguesa 

Atividade pedagógica dirigida pelo professor.  
Ortografia – “L” e “LH” 

 
Nível de envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ 

sinais de envolvimento 
 

Nível 5:  
 

Atividade intensa mantida 
 

A criança está claramente 
absorvida na sua 

atividade. Os seus olhos 
estão mais ou menos 

ininterruptamente 
focalizados nas ações e 

no material, sendo que os 
estímulos circundantes 

não a distraem. 
 

 
A professora titular diz para os alunos 
lerem as palavras e irem 
completando. A partir desse 
momento, onde todos iriam tentar 
fazer a atividade, a aluna “Maria” 
passou a ser auxiliada pela monitora, 
na qual a mesma fazia a leitura das 
palavras para que a aluna 
completasse... 
 
Na palavra filhinha a monitora 
pergunta: _ É filhinha ou filinha? 
 
Ao auxiliar “Maria” para completar as 
palavras, a monitora não percebe 
que a palavra correspondente estava 
ao lado: Ex.: T_____ inha – tela, 
neste caso a menina deveria 
completar com “l”, mas foi auxiliada a 
completar com “lh”. 
 
Quando acabaram de completar a 
monitora leu tudo. 

 
...com exceção de “Maria”, todos os 
alunos responderam... 
 
A aluna não responde. A monitora 
pergunta novamente: _ Filhinha é com 
“l” ou com “lh”? “Maria” responde: _é 
com “l”. A monitora então dá a resposta 
correta “lh”.  
 
...assim a monitora fez com que a 
menina apagasse e corrigisse os erros, 
mostrando a palavra correspondente ao 
mesmo sentido. 
 
... ao mesmo tempo a professora titular 
começou a correção com os demais 
alunos da turma, mas “Maria” não 
participou deste momento, obedecendo 
aos comandos da monitora que partiu 
para a segunda parte da atividade que 
era escrever ao lado as palavras que 
elas haviam completado anteriormente.  
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A composição de algumas cenas descritas na transcrição da sessão 4 mostra 

claramente os momentos em que a menina fica muito atenta observando todos os 

movimentos realizados pela monitora para se certificar do que ela estava fazendo 

em seu caderno, como na hora da leitura das palavras e na hora de apagar o que 

não estava correto.  

Sem dúvida a estratégia de aprendizagem de “Maria”, em todos os 

momentos, é a de prestar atenção em tudo, sem deixar de fazer as tarefas e 

acompanhar os outros alunos nas atividades, isso caracteriza o alto nível de 

envolvimento, sendo que a aluna participa sempre de tudo, porém, ao seu modo.  

 Se a organização da aprendizagem da criança a conduz ao desenvolvimento 

mental, como enfatiza Vigotsky(1991) torna-se ainda mais evidente a importância de 

uma orientação e mediação de qualidade para que a criança consiga se desenvolver 

da maneira mais adequada possível. Daí vem a grande responsabilidade dos 

professores no momento de aplicar as atividades para todas as crianças, sendo que 

cada um tem a sua peculiaridade para o aprendizado.  

Nesse sentido, é salutar observarmos que durante a sessão em análise pôde-

se perceber que “Maria”, apesar de seus sinais de envolvimento evidenciarem que a 

menina se empenhou na tarefa e que estava muito concentrada, não havia 

oportunidade para suas expressões, pois a monitora fazia por ela as coisas que ela 

demonstrava capacidade de fazer.  

  A descrição a seguir revela outro aspecto relevante para esta análise, sendo 

que confronta o despreparo da monitora com relação ao empenho de “Maria”, que 

por não saber ler e por não prestar atenção nas explicações da professora titular, 

não teve como se posicionar e acabou reproduzindo respostas erradas na atividade: 

Mais tarde, quando a professora titular volta a explicar a atividade eu interferi explicando que haviam palavras 

repetidas, assim a monitora fez com que a menina apagasse e corrigisse os erros, mostrando a palavra 

correspondente ao mesmo sentido. 

Sem dúvida foi possível perceber o quanto se perdeu em termos de 

aprendizagem pela mediação equivocada. Apesar disso a preocupação de “Maria” 

para corrigir e completar a atividade era evidente.  

Em processo de repetição constatou-se que a professora titular foi ignorada, 

embora isso seja explícito em quase todos os momentos não se pode afirmar que 

“Maria” estava distante ou ausente da atividade, pois embora a atividade não 

estivesse sendo dirigida pela professora titular, a menina obedecia aos comandos 
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mecanizados da monitora com prontidão e empenho. Portanto, a sua estratégia de 

aprendizagem está sempre relacionada à sua predisposição em participar e fazer as 

coisas que são solicitadas, como revela o trecho: Quando acabaram de completar a monitora 

leu tudo; ao mesmo tempo a professora titular começou a correção com os demais alunos da turma, mas “Maria” 

não participou deste momento, obedecendo aos comandos da monitora que partiu para a segunda parte da 

atividade que era escrever ao lado as palavras que elas haviam completado anteriormente.  

Pode-se afirmar, a partir das observações analisadas até o momento, “Maria” 

também usa como estratégia a imitação, pois quando não sabe fazer reproduz o que 

os colegas ou/e a monitora fazem. Assim, sem dúvida, a atividade se torna 

mecanizada por conta da imitação. Por outro lado, a imitação requer meios para se 

passar de algo que não se conhece para algo novo. Vygotsky (1987/2008, p. 129) 

salienta que: 

 

[...] no desenvolvimento da criança a imitação e o aprendizado 
desempenham um papel importante. Trazem à tona as 
qualidades especificamente humanas da mente e levam a 
criança a novos níveis de desenvolvimento. Na aprendizagem 
da fala, assim como na aprendizagem das matérias escolares, 
a imitação é indispensável. O que a criança é capaz de fazer 
hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã. 
Portanto, o único tipo positivo de aprendizado é aquele que 
caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia; 
deve voltar-se não tanto para as funções já maduras, mas 
principalmente para as funções em amadurecimento.[...]    

 
 

 

Sendo a imitação um processo importante e que acontece em cooperação, 

constata-se conseqüentemente que este mecanismo de aprendizagem acontece nos 

momentos de mediação e interação da criança e contribui para o seu 

desenvolvimento. Nesse caso a estratégia de “Maria” contribuirá para que ela seja 

capaz de fazer sozinha, posteriormente, o que faz em cooperação com seus pares. 

A composição de imagens demonstra claramente as estratégias evidenciadas 

nas análises aqui apresentadas, pois identifica os momentos em que a aluna 

participa com atenção e se empenha para terminar a atividade com a mesma 

temporalidade do restante do grupo da sala de aula, pois a menina não se dispersa 

em nenhum momento. 
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 A atenção de “Maria” demonstra a todo instante a busca incansável pelo êxito 

da sua própria aprendizagem. A atenção é uma função cognitiva que se desenvolve 

com a necessidade de avanços dos processos cognitivos, e exige uma capacidade 

bastante específica de concentração na realização da tarefa, sendo que a estratégia 

mental de não desviar a atenção com o que acontece no entorno propicia as trocas 

e as aprendizagens.     

 Na análise da próxima sessão poderemos evidenciar a diferença das atitudes 

de aprendizagem de “Maria” que, acontece com o mesmo nível de envolvimento das 

demais sessões, porém se diferencia nos aspectos de mediação e interação da 

aluna com a proposta de atividade. 

 

Figura 9 - Montagem de cenas da sessão 4 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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Sessão 5                 ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - FICHA INDIVIDUAL 
Aluno: criança 2 “Maria” 
Turma:  3º série  Ens. Fundamental de 8 anos Período: Matutino 
nº de alunos da turma: 23                                         Tempo de duração: 14´31´´  

N
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Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível 

de 

envol 

propostas pela 

professora 

momentos de 

espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out  

I C I C 

5 25/05/ 

2010 

 

X 

   

X 

 

 

   

X 

 

 

   

 

     

5 
 

 1º Momento: Esta atividade foi realizada fora de sala de aula, pois, como “Maria” ainda não lê 

convencionalmente, combinamos com a professora titular e equipe pedagógica da escola que 

no início das aulas, faríamos com a menina atividades de alfabetização. A atividade proposta 

era Ditado de Figuras. Neste ditado a criança escolhe dez figuras que acha mais interessante 

e deve montar as palavras correspondentes com as sílabas que estão sobre a mesa. 

 

2º Momento: Depois de escolher as figuras, “Maria” começa a montar as palavras 

correspondentes. Na primeira figura a menina deve montar a palavra “menina”. Então eu a 

questionei: _ Temos que procurar o que primeiro? _ O “me”, responde a menina. _ E agora? 

Eu a questiono novamente. _ Agora é o “ni”! E assim ela foi procurando as sílabas das 

palavras do ditado.  

Na palavra peixe eu a questionei sobre o que ela deveria procurar primeiro. Ela disse: _ O “p” 

e o “e”. Eu então, repeti a sílaba para que “Maria” prestasse atenção ao som, assim, a menina 

percebeu que precisava de um “i” para formar a sílaba “pei”, em seguida pegou a sílaba “Xe” 

e completou a palavra peixe.  

A palavra seguinte (formiga) também tinha uma sílaba complexa, na qual “Maria” tem 

dificuldade. Eu pergunto como fica a primeira sílaba. Maria então tenta formá-la contando nos 

dedos da mão: _O “f”, o “o” e o “r”, os três juntos. Agora o “mi” – ela diz. Eu então pergunto: _ 

E agora? Agora é o “h”e o “a”, diz a menina. Eu então explico que o som do “h” é o mesmo 

quando se diz “ga” . O som da letra fica igual, então lembra do gato que começa com “ga”. 

Pergunto se a palavra formiga acabou, ela fez sinal com a cabeça que sim. Então seguimos...  

A palavra seguinte era “computador”. Eu pergunto: _ Como é o “com”? “Maria”diz: _ “Com” é 

o “t”e o “o”. Eu explico que o “t” e o “o” fica “to”. A menina pensa mais um pouco e diz: _ O 

“c”e o “o”. Para ajudá-la a pensar eu explico assim: o “c”e o “o” só faz “co”, e não é “co”, é 

“com”(enfatizando bem o som). Prontamente a menina diz: _ O “m”. Seguimos com a 

atividade ... Quando terminamos de montar todas as palavras, viramos as sílabas para baixo 

e “Maria” escreveu as palavras no caderno na mesma ordem. Depois de escrevê-las, a 

menina desvirou as sílabas e fez a auto-corrreção. Com meu auxílio percebeu os erros e 

corrigiu, escrevendo ao lado das palavras a forma correta. (Cf. anexo k)     

 

 
 

 
 

 
 

 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Sessão 5 – Descrição da atividade e nível de envolvimento de “Maria” – Língua Portuguesa – 
maio/2010 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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 Nesta análise, como nas demais, é imprescindível estarmos ao par do 

contexto em que a atividade mediada acontece, a fim de que isso nos revele a 

dimensão dos aspectos mais importantes das evidências de aprendizagem de 

“Maria”. Conforme o trecho em seqüência pode-se ter clareza das condições em que 

a atividade foi realizada: Esta atividade foi realizada fora de sala de aula, pois, como “Maria” ainda não lê 

convencionalmente, combinamos com a professora titular e equipe pedagógica da escola que no início das 

aulas, faríamos com a menina atividades de alfabetização. A proposta era Ditado de Figuras. Neste ditado a 

criança escolhe dez figuras que acha mais interessante e deve montar as palavras correspondentes com as 

sílabas que estão sobre a mesa.  

 Depois de explicar o que “Maria” deveria fazer, fui fazendo indagações: Na 

primeira figura a menina deve montar a palavra “menina”. Então eu a questionei: _ Temos que procurar o que 

primeiro? A aluna foi respondendo de acordo com o som, porém nem sempre 

conseguia fazer relação entre as letras e o som formado pelas sílabas, sendo assim 

as intervenções se deram nesse sentido: de orientar a menina em descobrir por 

meio dos sons quais as letras que formariam as sílabas necessárias para a 

composição das palavras.  

Quadro 14: Categorias de análise da sessão 5 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Sessão 05 “Maria” 

Área de domínio/ Tipo de atividade 
Língua Portuguesa 

Atividade pedagógica dirigida pelo professor.  
Escrita de palavras - Ditado de Figuras 

 
Nível de 

envolvimento 

 
Estratégias de ensino/ sinais 

de mediação 

 
Estratégias de aprendizagem/ sinais 

de envolvimento 
 

Nível 5:  
 

Atividade intensa 
mantida 

 
A criança está 

claramente absorvida 
na sua atividade. Os 

seus olhos estão mais 
ou menos 

ininterruptamente 
focalizados nas ações e 
no material, sendo que 

os estímulos 
circundantes não a 

distraem. 
 

Na primeira figura a menina deve 
montar a palavra “menina”. Então eu 
a questionei: _ Temos que procurar o 
que primeiro? 
Na palavra peixe eu a questionei 
sobre o que ela deveria procurar 
primeiro. 
 

A palavra seguinte (formiga) também 
tinha uma sílaba complexa, na qual 
“Maria” tem dificuldade. Eu pergunto 
como fica a primeira sílaba. 
 

Eu então explico que o som do “h” é 
o mesmo quando se diz “ga” . O som 
da letra fica igual, então lembra do 
gato que começa com “ga”. 
 

A palavra seguinte era “computador”. 
Eu pergunto: _ Como é o “com”? 
Eu explico que o “t” e o “o” fica “to”. 
Para ajudá-la a pensar eu explico 
assim: o “c” e o “o” só faz “co”, e não 
é “co”, é “com” (enfatizando bem o 
som). 

_ O “me”, responde a menina. 
 

_ Agora é o “ni”! 
 

Ela disse: _ O “p” e o “e”. 
...a menina percebeu que precisava de um 
“i” para formar a sílaba “pei”, em seguida 
pegou a sílaba “Xe” e completou a palavra 
peixe.  
 

. Maria então tenta formá-la contando nos 
dedos da mão: _O “f”, o “o” e o “r”, os três 
juntos. Agora o “mi” – ela diz. 
 Agora é o “h”e o “a”, diz a menina. 
 

“Maria” diz: _ “Com” é o “t”e o “o”. A 
menina pensa mais um pouco e diz: _ O 
“c”e o “o”.  
 

Prontamente a menina diz: _ O “m”. 
“Maria” escreveu as palavras no caderno 
na mesma ordem. Depois de escrevê-las, 
a menina desvirou as sílabas e fez a auto-
corrreção. Com meu auxílio percebeu os 
erros e corrigiu, escrevendo ao lado das 
palavras a forma correta. 
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Evidentemente, por meio de suas falas e atitudes pôde-se perceber que 

“Maria” estava engajada em descobrir e analisar o som de cada letra, o que fez com 

que a menina se utilizasse de um grande esforço mental para chegar a um 

resultado. Para Vygotasky (1987/2008, p. 104) o desenvolvimento de conceitos, ou 

dos significados das palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas funções 

intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para 

comparar e diferenciar. Nesse sentido, cabe acrescentar que todos esses esforços 

são transformados em estratégias de aprendizagem. As estratégias de ensino não 

estão diretamente ligadas a esses aspectos da aprendizagem, mas fazem parte do 

ensino/aprendizagem, pois se configuram como ações que possibilitam o 

desenvolvimento cognitivo. 

Com relação a isso, evidencia-se claramente nas cenas abaixo que “Maria” 

demonstrou, além de atenção, outro sinal de envolvimento relacionado a 

aprendizagem, a persistência, ou seja, quando concentrada, a criança dirige toda a 

sua atenção e energia para um ponto, pois a menina pretende obter uma sensação 

de satisfação experienciada com uma atividade intensa.     

 Outra estratégia evidenciada na atividade foi a satisfação, em que “Maria” 

deixa transparecer com suas expressões faciais, como mostra a composição na 

figura 11.  

 

 

 
 
 
 

Figura 10 - Montagem de cenas da sessão 5 – “Maria” 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora em filmagens. 
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De acordo com Oliveira-Formosinho (2004, p. 87) as atividades que possuem 

a qualidade de envolvimento induzem, a maior parte das vezes, um sentimento de 

“satisfação”24. A fonte desse sentimento pode variar, mas deve sempre implicar uma 

resposta a estímulos e exploração. Este sentimento de satisfação é com freqüência 

implícito, mas por vezes podemos reconhecê-lo quando uma criança olha com 

grande satisfação para o seu trabalho, tocando-o, mostrando-o, etc. 

O grau de complexidade da atividade proposta é outro ponto a ser levado em 

consideração nesta análise, sendo que denota mais um sinal de envolvimento 

característico do nível 5 – em que a criança precisa prontamente realizar ações que 

requerem esforço mental, o qual surge de forma natural. O trecho a seguir evidencia 

este esforço natural no momento da atividade: A palavra seguinte (formiga) também tinha uma sílaba 

complexa, na qual “Maria” tem dificuldade. Eu pergunto como fica a primeira sílaba. Maria então tenta formá-la contando nos 

dedos da mão: _O “f”, o “o” e o “r”, os três juntos. Agora o “mi” – ela diz. Eu então pergunto: _ E agora? Agora é o “h”e o “a”, diz 

a menina. 

 Como foi evidenciado, que as tarefas mais complexas requerem mais atenção 

(como ler, escrever, resolver problemas) e recorrem a inúmeras funções cognitivas 

das quais, “Maria” se utilizou para chegar aos seus resultados: antecipar, 

compreender, inferir, utilizar a memória (nesse caso para lembrar do som das 

letras), verificar, controlar, etc. essas funções se deram simultaneamente. Com isso 

ficou evidente a capacidade da menina em desenvolver a atenção como a sua 

principal estratégia de aprendizagem. 

                                            
24

 Grifo do autor 
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5.2 O que há de comum entre as cenas analisadas 

 

 

Nas sessões analisadas o fator predominante das cenas foi a baixa qualidade 

de mediação, apesar do alto nível de envolvimento apresentado por “Maria” no 

desenvolvimento das atividades. Porém, a atividade segundo Vygotsky (2007, p. 55), 

não pode ser entendida apenas como uma resposta,  

 

... mas como um elemento de transformação do meio com a 
ajuda de instrumentos. A mediação representa o aspecto 
indireto da atividade, através do uso de instrumentos 
(ferramentas), tanto materiais quanto psicológicos (signos), 
transformando a natureza da própria atividade. A mediação 
utiliza-se de dois elementos distintos: instrumentos e signos. O 
instrumento tem como função levar o indivíduo a transformar o 
objeto através de sua atividade, constituindo-se num meio pelo 
qual essa atividade externa é dirigida para o controle e o 
domínio da natureza. O signo, por sua vez, não transforma o 
objeto da operação psicológica, constituindo-se um meio de 
atividade interna, voltada para o controle do próprio indivíduo.  
 
 

Sendo a mediação um aspecto indireto da atividade, é possível constatar a 

sua importância na realização de uma atividade. Em contrapartida, as análises 

mostram que a mediação realizada pela monitora é pobre de significados. Assim, é 

evidente que as condições em que as atividades são realizadas não contribuíram 

para a aprendizagem sendo que não haviam relações complexas a serem resolvidas 

ou compreendidas.  Desse modo, Bolzan (2009, p. 37) complementa que: 

 

[..]. a consciência individual, como forma especificamente 
humana de reflexo subjetivo da realidade, só pode ser 
compreendida como um produto das relações e mediações 
que aparecem durante a formação e o desenvolvimento da 
sociedade. Fora do sistema dessas relações não é possível a 
existência da consciência individual. A consciência do 
indivíduo é compreendida a partir de sua própria atividade, 
considerando- a como um processo, incluindo um sistema de 
relações.  
 

 
Se as relações e mediações não ocorrem, conseqüentemente não há 

consciência individual, pois o reflexo subjetivo da realidade fica comprometido. A 
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ausência de consciência pode ser evidenciada em muitos momentos nas análises 

das quatro primeiras sessões.  

A sessão 5 se diferencia das demais pela qualidade da mediação na 

realização da atividade e pelas estratégias de aprendizagem manifestas por “Maria”. 

Pode-se evidenciar facilmente a participação, expressão e entusiasmo da aluna em 

realizar a tarefa. Os trechos abaixo mostram os momentos de intensa interação de 

“Maria”:  

 

 _ O “me”, responde a menina. 

 _ Agora é o “ni”! 

 Ela disse: _ O “p” e o “e”. 

 ...a menina percebeu que precisava de um “i” para formar a sílaba “pei”, em seguida pegou a sílaba “Xe” 

e completou a palavra peixe. 

 . Maria então tenta formá-la contando nos dedos da mão: _O “f”, o “o” e o “r”, os três juntos. Agora o “mi” 

– ela diz. 

 Agora é o “h”e o “a”, diz a menina. 

 “Maria” diz: _ “Com” é o “t”e o “o”. A menina pensa mais um pouco e diz: _ O “c”e o “o”.  

 Prontamente a menina diz: _ O “m”. 

 “Maria” escreveu as palavras no caderno na mesma ordem. Depois de escrevê-las, a menina desvirou 

as sílabas e fez a auto-corrreção. Com meu auxílio percebeu os erros e corrigiu, escrevendo ao lado 

das palavras a forma correta. 

 

 As reações da menina nos trechos demonstram claramente sua consciência 

individual, pois teve a oportunidade de pensar e refletir no que estava fazendo. Esta 

é a real função da escola, oportunizar o desenvolvimento mental, proporcionando a 

criança o aprendizado de coisas que ainda não sabe ou não é capaz de fazer. 

Nesse sentido, é relevante trazer para esta análise a contribuição de Vygotsky:  

 

A criança atrasada, abandonada a si mesma não pode atingir 
nenhuma forma evolucionada de pensamento abstrato e, 
precisamente por isso, a tarefa concreta da escola consiste em 
fazer todos os esforços para encaminhar a criança nessa 
direção, para desenvolver o que lhe falta. (VYGOTSKY, 
1933/1991, p.113) 
 

 

Com base nisso, verificou-se nas análises da empiria, que “Maria” 

demonstrou suas estratégias de aprendizagem a partir do esforço que a escola fez 

para encaminhá-la. Assim sendo, as mediações contribuíram para o 

desenvolvimento intelectual da aluna. Porém, as intervenções estão quase sempre 
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impregnadas de uma estrutura curricular que pouco privilegia as diferentes formas 

de aprender/ensinar.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

  
  
 Esta pesquisa teve como objetivo investigar as estratégias, mediações, 

interações e reorganizações que os alunos com Deficiência Mental utilizam para 

aprender no processo de inclusão. Propus neste processo analisar não só a 

perspectiva de quem inclui, mas o olhar de quem está sendo incluído, sua visão, sua 

percepção, dificuldades e avanços neste movimento tão novo e desafiador. 

Como princípio fundamental a pesquisa analisou a inclusão escolar da pessoa 

deficiente e seu desenvolvimento, buscando reunir o que pensam aqueles que estão 

envolvidos com a educação. Nesse sentido foi possível evidenciar que a diversidade 

do meio social, especialmente no ambiente escolar, contribui no enriquecimento das 

trocas intelectuais, sociais e culturais que possam ocorrer entre os sujeitos que 

fazem parte da interação. 

No que diz respeito à interação, Lüria (2006), nos ajuda a entender que: 

 

[...] Desde o nascimento, as crianças estão em constante interação 
com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura 
e à reserva de significados e de modos de fazer as coisas que se 
acumulam historicamente. No começo, as respostas que as crianças 
dão ao mundo são dominadas pelos processos naturais, 
especialmente aqueles proporcionados por sua herança biológica. 
Mas através da constante mediação dos adultos, processos 
psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar forma. 
Inicialmente esses processos só podem funcionar durante a 
interação das crianças com os adultos. Como disse Vigotskii, os 
processos são interpsíquicos, isto é, eles são partilhados entre as 
pessoas. Os adultos, nesse estágio, são agentes externos servindo 
de mediadores do contato da criança com o mundo. (...) (LÜRIA, 
2006, p. 27) 
 
   

 Acredita-se que o aprimoramento da qualidade do ensino regular e a adição 

de princípios educacionais válidos para todos os alunos, resultarão na inclusão 

escolar que foi aqui abordada. Cabe acrescentar, conforme Mantoan (2008) que no 

âmbito educacional e social: 

 

O convívio com as pessoas com Deficiência nas escolas e fora delas 
é recente e gera ainda certos receios. O preconceito justifica as 
práticas de distanciamento dessas pessoas, devido às suas 
características pessoais (como também ocorre com outras minorias), 
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que passam a ser alvo de nosso descrédito; essas pessoas têm 
reduzidas as oportunidades de se fazerem conhecer e as 
possibilidades de conviverem com seus colegas de turma, sem 
Deficiência. (MANTOAN, 2008, p. 36) 
 

 

 Diante disso, buscou-se num primeiro momento identificar na expressão, na 

experiência, na vivência dos sujeitos, como estes significam o que é ensinado, ou 

vivenciado na escola, no processo de inclusão.  

Assim sendo, constituíram-se como sujeitos da pesquisa dois alunos e seus 

respectivos professores, sendo um menino e uma menina das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. O primeiro freqüentava o segundo ano (do ensino 

Fundamental de 9 anos que está em fase de implantação) e tem Síndrome de Down. 

A segunda estava matriculada na terceira série (do ensino Fundamental de 8 anos 

de duração) e tem Microcefalia. Ambos freqüentavam a escola regular e o AEE25 no 

contra turno.  

 Por questões éticas, os nomes das crianças investigadas e dos demais 

participantes foram resguardados, para tal utilizei nomes fictícios, respectivamente 

“João” e “Maria”, conforme o exposto no quadro 1. 

 Foi possível comprovar por meio das análises das descrições das imagens 

coletadas nos momentos de ensino/aprendizagem, que os alunos com deficiência 

mental significam o que é ensinado de maneira particular, assim como acontece com 

os demais alunos das turmas, sendo que cada qual têm a sua singularidade. 

 As análises das imagens denotaram os momentos de envolvimento do 

aluno na atividade por meio da Escala de Envolvimento da Criança na escola, 

traduzida e adaptada da escala original The Leuven Involvement Scale for Young 

Children (LIS-YC) (LEAVERS, 1994a), para atender às peculiaridades desta 

pesquisa. Essa é constituída de dois componentes: uma lista de indicadores/sinais, 

característicos de um comportamento de envolvimento; e os níveis de envolvimento 

numa escala de 5(cinco) pontos.(OLIVEIRA-FORMOZINHO; ARAÚJO, 2004).26  

 Percebeu-se que a utilização da Escala pode ser instrumento valioso de 

investigação do trabalho do professor e da qualidade das atividades que são 

aplicadas nas aulas no sentido de observar os níveis de envolvimento dos alunos.   

                                            
25

 Atendimento Educacional Especializado 
26

 A descrição detalhada dos sinais e dos níveis de envolvimento que fazem parte desta Escala pode 
ser encontrada no capítulo Metodológico deste estudo, página 26. 
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 É importante destacar que durante as análises alguns pontos registrados não 

foram especificamente analisados, pois não faziam parte dos objetos de pesquisa, 

outrossim, podem ser propulsores de novos estudos. A utilização da Escala de 

Envolvimento mostrou por um lado uma participação significativa dos alunos 

estudados na maior parte das atividades; faz-se necessário analisar em quais tipos 

de atividades os níveis de envolvimento são mais evidentes e em que áreas do 

conhecimento (disciplinas) a participação é mais efetiva.  

 Mesmo assim os sujeitos buscaram, cada um à sua maneira, estratégias de 

aprendizagem que proporcionaram momentos de trocas e busca de conhecimento. 

A participação, o interesse pelos temas de estudo e pelas atividades, as tentativas 

de resposta, a convivência com os colegas de classe, com professores e demais 

funcionários da escola, a receptividade, a participação nos eventos e passeios 

escolares foram estratégias que os alunos com deficiência mental observados, 

utilizaram para aprender no processo de inclusão ao qual pertencem como 

estudantes.          

 Sobre esta questão, os níveis de envolvimento dos sujeitos da pesquisa 

demonstraram, na maior parte das análises, que os alunos estavam predispostos a 

aprender e vivenciar as regras e experiências escolares. Em contrapartida, as 

evidências revelaram um comprometimento dessas experiências no que diz respeito 

ao currículo, sendo que as atividades curriculares desenvolvidas quase nunca 

sofriam alterações ou adaptações para corresponder às necessidades das turmas, 

assim, todos os alunos tinham sempre que obedecer a mesma temporalidade para 

realizar a mesma atividade, independentemente das suas limitações ou 

capacidades. Muitas vezes a atividade tornou-se um processo parcialmente 

mecanizado, rotineiro e com pouca complexidade. 

 Após investigar as qualidades das mediações realizadas no processo de 

inclusão dos sujeitos, ficou claro que a mediação é fator primordial para a aplicação 

e desenvolvimento do currículo como um todo. Percebeu-se que há uma dificuldade 

em distinguir, por parte dos componentes da escola, o verdadeiro papel da monitora 

e da própria professora titular no que se refere ao trato com o aluno deficiente, pois 

não se constatou durante as observações nenhum tipo de auxílio aos professores 

que fizeram parte desta pesquisa, para o desenvolvimento do seu trabalho referente 

aos alunos com deficiência.  

 Sem o apoio necessário aos professores e alunos com deficiência, cada 
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docente encontra seu modo de trabalhar atuando de diferentes formas.  Sendo 

assim, as adaptações para as necessidades dos alunos com deficiência quase não 

aconteceram, comprometendo fortemente suas aprendizagens apesar dos altos 

níveis de interesse e envolvimento evidenciados nas análises da Escala de 

Envolvimento. 

 Nos registros de “João”, ficou evidente que na sala de aula a presença da 

monitora para a realização das atividades era indispensável, e a atuação da 

professora titular com o aluno, na maior parte das vezes não foi percebida, a função 

de ensinar cabia exclusivamente à monitora que sempre estava à frente dos 

trabalhos com o menino, posicionando-se como sua ajudante. A presença constante 

da monitora demonstrou claramente a autoridade que a mesma exercia sobre 

“João”, tanto nos momentos de indisciplina como nos momentos de atividade, como 

se pode observar nas imagens coletadas. 

 A maior parte das imagens de “João” revelaram, que ele participa dos 

momentos de interação com sinais visíveis de envolvimento que caracterizam suas 

estratégias de aprendizagem, quando demonstra persistência, energia e satisfação 

nas suas atitudes. Suas expressões faciais, seu modo de agir na realização das 

tarefas, sua vivência com os demais colegas quando busca o seu lugar no grupo, 

traduzem os caminhos que ele busca para aprender. Neste sentido fica claro que o 

aluno está sempre predisposto às mediações do ambiente escolar. Porém, 

percebeu-se que essas mediações, em alguns momentos, impedem ou limitam a 

capacidade intelectual de “João” nas situações de ensino-aprendizagem. 

 As inferências analíticas realizadas sobre “Maria” revelaram o nível máximo 

de envolvimento em todas as atividades filmadas e descritas. Maria pareceu 

claramente absorvida nas atividades, os seus olhos estavam ininterruptamente 

focalizados nas ações e no material, sendo que os estímulos circundantes não a 

distraiam. Isso sugere que a atividade realizada foi de qualidade. Porém, ao analisar 

os detalhes e a maneira como a atividade foi mediada pela monitora, percebeu-se 

que o nível de envolvimento não é correspondente à qualidade da atividade em si, 

pois existem maneiras e estratégias diferentes na realização de cada tarefa. 

 Alguns momentos possibilitaram perceber, que a monitora tendia a fazer as 

coisas para a menina, mesmo quando ela demonstrava capacidade para realizar 

determinada atividade com autonomia. Além disso, sempre que a professora titular 

designava uma tarefa para a turma, a monitora já se antecipava e ia auxiliando 
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“Maria” para realizá-la, sem dar importância às explicações e orientações da 

professora titular da classe, ou seja, “Maria” quase nunca prestava atenção ao que a 

professora titular ensinava. Isso confirma que este tipo de mediação acaba excluindo 

a aluna de momentos significativos da aula e restringindo ou até podando sua 

autonomia na escola. Assim, ficou claro que, em geral suas atividades eram 

mecanizadas, pois a aluna acabava reproduzindo as ações dos colegas e da 

monitora por conta da imitação e da cópia. 

 Em contrapartida, a atenção da menina demonstrou em todos os momentos a 

incansável busca pelo êxito da sua própria aprendizagem. As análises comprovaram 

que, mesmo com altos índices de atenção e concentração, os níveis de 

envolvimento de “Maria” se contrapõem no que diz respeito aos aspectos da 

mediação e interação com as propostas de atividade que ela realizava.  

Apenas na última atividade realizada por “Maria” pode-se constatar uma 

mediação diferenciada daquela feita pela monitora até então, pois as reações da 

menina durante a tarefa revelaram um entusiasmo e momentos intensos de 

interação, colaborando para o desenvolvimento mental da aluna quando a mesma 

desenvolveu uma consciência individual sobre o que estava fazendo, questionando, 

arriscando respostas e refletindo sobre a atividade.  

   Atendendo ao terceiro e último objetivo desta pesquisa, buscou-se levantar 

indicadores que viabilizem a aprendizagem e participação do aluno com Deficiência 

em espaços inclusivos. Nesse sentido a principal constatação foi a de que a 

diferenciação curricular faz parte dos principais indicadores na efetivação da 

inclusão, tanto das pessoas com deficiência, quanto das demais. Além disso, ficou 

evidente que a formação específica e continuada dos mediadores é fator 

indispensável para o êxito do processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

deficiência. 

 Para Vygotsky (1997, p. 82), La educación social vencerá a la defictividad. 

Entonces, probablemente, no nos comprenderán cuando digamos de um niño ciego 

que ES deficiente, sino que dirán de um ciego que ES um ciego y de um sordo que 

ES um sordo, y nada más27. 

 Conclui-se que a educação tem um importante papel para a mudança social 

                                            
27

 A Educação social vencerá a deficiência. Então provavelmente não nos compreenderão quando 
dissermos que uma criança cega é deficiente, mas dirão que um cego é um cego e um surdo é um 
surdo, e nada mais. 
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no que se refere ao convívio das pessoas, sendo assim, estamos em vias de vencer 

o preconceito e a violência contra as minorias. Dessa forma a educação inclusiva 

vem se configurando como alternativa educativa relevante nessa perspectiva.     

  
 

  

 

     

 

 

 



 117 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARTIOLI, Ana Lucia.A Educação do aluno com Deficiência na classe comum: a 
visão do professor. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Psicologia da Educação (semestral) /Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
– n.1, p. 103 a 121 (dez.1995) – São Paulo: EDUC. 2º semestre, 2006. 
 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução: Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 
Lisboa: Edições 70, 2004. 
 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 
à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
 
 
BOLZAN, Dóris Pires Vargas. Formação de professores: compartilhando e 
reconstruindo conhecimentos. Porto Alegre – RS: Mediação, 2 ed., 2002. 
 
 
BRASIL. Constituição (1988). Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988 com 
alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/1992 a 30/2000 e 
Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/1994 – Ed. Atual em 2000. – Brasília: 
Senado Federal, Gabinete do 4º Secretário , 2000.  
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica. Brasília: MEC, SEESP, 2001.  
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Portal de 
ajudas técnicas para educação: equipamento e material pedagógico para 
educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física: recursos 
pedagógicos adaptados / Secretaria de Educação Especial - Brasília: MEC: 
SEESP, 2002, fascículo 1. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008.  
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portal de ajudas técnicas para educação: 
equipamento e material pedagógico para educação, capacitação e recreação 
da pessoa com deficiência física: recursos pedagógicos adaptados / Secretaria 
de Educação Especial. Brasília: MEC: SEESP, 2002, fascículo 1. 
 



 118 

BRASIL. Resolução CNE/CEB 4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de 
outubro de 2009, seção 1, p. 17.  
 
 
BRASIL/MJ/CORDE. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais. Brasília, 1994. 
 
 
BUENO J. G. S., MENDES G.L.M. & SANTOS R. A. (orgs.). Deficiência e 
escolarização: novas perspectivas de análise. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 
2008. 
 
 
CARNEIRO, Moaci Alves. O acesso de alunos com Deficiência às escolas e 
classes comuns: Possibilidades e Limitações. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
 
CARNEIRO, Moaci Alves.LDB Fácil. Leitura crítico-compreensiva: artigo a 
artigo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 
 
CRUZ, Silvia Helena Vieira. A Escala de Empenhamento da Criança: Um 
instrumento de pesquisa no cotidiano escolar. In: Reunião Anual da ANPED: 
Sociedade, Cultura e Educação: novas regulações? , 32, 2009, Caxambú, MG.  
 
 
DALLABRIDA, Adarzilse Mazzuco. Escolarização e Deficiência: a escolha da 
escola. In: MENDES, G.M.L.(orgs). Deficiência e escolarização: novas 
perspectivas de análise.  Brasília, DF: Junqueira e Marin, 2008.  
 
 
FONTES, Rejane de Souza. Ensino colaborativo: uma proposta de educação 
inclusiva. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 2009. 
 
 
FRANCO, M. L. P. B. O que é análise de conteúdo. In: SOUZA, Eda C.B. 
Machado.(org.). Avaliação de currículos e de programas: leituras complementares. 
2. Ed. V.4, Brasília: IESB/UNB, 2001.   
 
 
GLAT, R; DUQUE, M. A. T. Convivendo com filhos especiais: o olhar paterno. 
Rio de Janeiro: Sete Letras, 2003.  
 
 
GÓES, Maria Cecília Rafael de. As relações intersubjetivas na construção de 
conhecimentos. In. GÓES, Maria Cecília Rafael de.; SMOLKA, Ana Luiza 
Bustamente.(Orgs.) A significação nos espaços educacionais: Interação social e 
subjetivação. Campinas – SP: Papirus, 1997.  
 
 



 119 

ITAPEMA SC, Secretaria Municipal de Educação: Escola Municipal Joaquim Vicente 
de Oliveira. Projeto Político Pedagógico, 2006. 
 
 
ITAPEMA SC, Secretaria Municipal de Educação: Escola Municipal Maria Linhares 
de Souza. Projeto Político Pedagógico, 2004. 
 
 
LOIZOS, P. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. In. BAUER, M. 
W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: 
Vozes, 2005. 
 
 
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.  
 
 
LÜRIA, Alexander Romanovich. Vigotskii. In. VYGOTSKY, L.S., LURIA A.R. e 
LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, 
Ícone, 10 ed. 2006. 
 
 
MACHADO, Rosângela. Educação Especial na Escola Inclusiva: Políticas, 
Paradigmas e Práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A integração de pessoas com Deficiência: 
contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon: Editora SENAC, 
1997. 
 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Maria Teresa Eglér (org.) O desafio das 
diferenças nas escolas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: o que é? 
Por quê? Como Fazer?- 2. Ed. – São Paulo: Moderna, 2006.- (Cotidiano Escolar: 
Ação Docente) 
 
 
MENDES, Geovana Mendonça Lunardi. Nas trilhas da inclusão: as práticas 
curriculares de sala de aula como objeto de estudo. In: MENDES, G.M.L.(orgs). 
Deficiência e escolarização: novas perspectivas de análise.  Brasília, DF: 
Junqueira e Marin, 2008.  
 
 
MICHELS, Maria Helena. Gestão, formação docente e inclusão: eixos da 
reforma educacional Brasileira que atribuem contornos à organização escolar. 
In. Revista Brasileira de Educação. V11, n.33, set./dez. 2006. 
 



 120 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e 
Silva(2004). O acesso de alunos com Deficiências às escolas e classes comuns da 
rede regular. Brasília: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.In.: CARNEIRO, 
Moaci Alves. O acesso de alunos com Deficiência às escolas e classes comuns: 
Possibilidades e Limitações. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
 
OLIVRIRA-FORMOZINHO, J.; ARAÚJO, S.B. O envolvimento da criança na 
prendizagem: contruindo o direito de participação. Revista Análise Psicológica. 
Braga, n. 22, p. 81-93, 2004. 
 
PADILHA, Anna Maria Lunardi, intitulado: Práticas Educativas: Perspectivas que se 
abrem para a Educação Especial. In: Revista Educação & Sociedade, n. 71, 
pg.197, 2000.  
 
 
PERRAUDEAU, Michel. Estratégias de aprendizagem: como acompanhar os 
alunos na aquisição dos saberes. Tradução: Sandra Loguercio. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2009. 
 
 
PIRES, Glaucia Nascimento da Luz. O cotidiano escolar na escola inclusiva. In. 
MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos – [et al] (orgs). Inclusão: compartilhando 
saberes. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.      
 
 
RAMOS, Rossana. Passos para a Inclusão: Algumas orientações para o trabalho 
em classes regulares com crianças com necessidades especiais. Cortez Editora, 4 
ed., 2008.  
 
 
ROSA, M. V. F. P. C.; ARNOLDI, M. A. G. C. A entrevista na pesquisa qualitativa. 
Belo Horizonte – MG: Autêntica, 2006. 
 
 
SACRISTÁN, Gimeno J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução 
Ernani F. da F. da Rosa. 3 ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000. 
 
 
SANTA CATARINA. Política de Educação Especial. Fundação Catarinense de 
Educação Especial, São José, fev. 2009a. 
 
 
SANTA CATARINA. Programa Pedagógico. Fundação Catarinense de Educação 
Especial, São José, fev. 2009b. 
 
 
SANTA CATARINA.Secretaria de Estado da Educação. Fundação Catarinense de 
Educação Especial. Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina: 
Coordenador Sergio Otavio Bassetti - São José: FCEE, 2006. 



 121 

SANTOS FILHO, J. C. dos. Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. São 
Paulo: Cortez, 1997. 
 
 
SANTOS, Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos, Inclusão Escolar: 
Desafios e Perspectivas. In. MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org.) O desafio das 
diferenças nas escolas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 
 
SANTOS, Monica Pereira dos.; PAULINO, Marcos Moreira. Inclusão em educação: 
Culturas, políticas e práticas. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
 
SIQUEIRA, Benigna Alves. Inclusão de crianças deficientes mentais no ensino 
regular: limites e possibilidades de participação em sala de aula. In: MENDES, 
G.M.L.(orgs). Deficiência e escolarização: novas perspectivas de análise.  Brasília, 
DF: Junqueira e Marin; 1 ed., 2008. 
 
 
STAKE, Robert E. A arte da Investigação com Estudos de Caso. Tradução do 
original inglês: Ana Maria Chaves. Edição Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 
2007. 
 
 
VYGOTSKY L. S. Obras Completas. O Problema dos processos 
compensatórios no desenvolvimento da criança com retardo mental. Tomo 5. 
Habana/ Cuba, 1989. (Tradução Livre) 
 
 
VYGOTSKY L. S. Pensamento e linguagem. Tradução: Jefferson Luiz Camargo; 
revisão técnica: José Cipolla Neto. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
 
 
VYGOTSKY, L. S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade 
escolar. In. VYGOTSKY, L. S., LURIA A. R. e LEONTIEV, A. N. Linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, Ícone, 10 ed. 2006. 
 
 
VYGOTSKY, L. S. Obras Escogidas. Fundamentos da defectologia. Madrid: Visor, 
Tomo V, 1997.  
 
 
VYGOTASKY, L. S. A formação social da mente. COLE, Michael et al. (orgs.) 
Tradução José Cipolla Neto. Luiz Siqueira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 7 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
 
WEBER, Florence. A entrevista, a pesquisa e o íntimo, ou: Por que censurar seu 
diário de campo? Traduzido do francês por Cornelia Eckert. In. Revista Horizontes 
Antropológicos. Porto Alegre, ano 15, n. 32, p. 157-170, jul./dez. 2009. 



 122 

APÊNDICES 
 
 
 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semi-estruturada realizada com os pais 

dos sujeitos ......................................................................................................... 

 

APÊNDICE B – Adaptação da Tabela de envolvimento da criança – Ficha 

individual por sessão ........................................................................................... 

 

123 

 

 

 

124 

 

APÊNDICE C – Escala de envolvimento da criança – Ficha individual dos 

filmes por criança ................................................................................................ 

 

 

APÊNDICE D – Escala de Envolvimento da criança – Ficha de Totalizações 

por aluno.............................................................................................................. 

 

 

APÊNDICE E – Termo de consentimento livre esclarecido para pais ou 

responsáveis ....................................................................................................... 

 

APÊNDICE F – Termo de consentimento livre esclarecido................................. 

 

 

APÊNDICE G – Autorização da Secretaria Municipal de Educação .................. 

 

 

APÊNDICE H – Autorizações das instituições.................................................... 

 

 

APÊNDICE I – Autorização para a utilização de imagens ................................. 

 

 

 

125 

 

 

 

126 

 

 

 

127 

 

128 

 

 

129 

 

 

130 

 

 

131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semi-estruturada para as mães dos 
sujeitos da pesquisa 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DATA: _____________ Hora de início: ____________ hora do fim: _____________ 

Nome do entrevistado: _______________________________________________ 

Nome do entrevistador: _______________________________________________ 

 

1. Na gravidez do seu (a) filho(a) você fez acompanhamento pré-natal? Você 

soube previamente das necessidades especiais do seu filho? Quem lhe 

comunicou? Como reagiu a isso?  

2.  O que você lembra do momento do nascimento do seu(a) filho(a)? ( Onde 

estava, com quem, o que significou esse momento, o que significou para seu 

marido e família em geral? 

3. Quando (com que idade) e como seu filho aprendeu a engatinhar/andar; 

comer sozinho; falar? (Quem estava junto, como fizeram para ensinar; como 

reagiram e como a criança reagiu) 

4. Seu filho tem autonomia nas atividades de vida diária/(tomar banho, escovar 

os dentes, ir a mercado ou vizinho) Ele escolhe a roupa que vai usar? 

Escolhe o que vai comer? Vai sozinho a algum lugar? 

5. Em que lugares você costuma levá-lo? Ele escolhe onde ir? Tem lugares que 

ele goste de freqüentar? 

6. Quando foi à escola pela primeira vez? Quem o levou? Quem o recebeu? 

Como foi a experiência? (quando freqüentou o ensino regular) 

7. Quantas escolas ele freqüentou? 

8. O que diziam da aprendizagem do seu filho na escola? (como eram as 

avaliações, como a professora se referia a ele e às suas aprendizagens? O 

que você pensava a respeito disso? Como se sentia? 

9. Como você vê o desenvolvimento do seu filho hoje?  

10. O que ele sabe fazer bem? O que ele sabe fazer com sua ajuda? 

11. O que ele não sabe fazer e ainda precisa aprender? Como você acredita que 

deve ser ensinado? 

12. O que espera em relação ao futuro do seu filho? 
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APÊNDICE B – ADAPTAÇÃO DA ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

FICHA INDIVIDUAL POR SESSÃO 

Aluno:  
Turma:                                                           Período:  
Nº de alunos da turma:                                Tempo de duração:  

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Data  

Tipo de atividade  

Áreas de conteúdo/domínio 

 

Nível de envol propostas pela 

professora 

momentos de 

espera (ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out.  
I C I C 

                   

 

Descrição da Atividade:  

 

 

Primeiro Momento:  

 

 

 

 

 

Segundo Momento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos das imagens dos filmes 

coletados:  

 

 

 

 

 

 

Legenda:  
Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci – Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

Figura 1 – Descrição da atividade e nível de envolvimento da criança  
Fonte: OLIVRIRA-FORMOZINHO & ARAÚJO, 2004. 
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APÊNDICE C  
ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

FICHA SÍNTESE INDIVIDUAL 

Aluno(a): _____________________________________________________________________   

Turma: ______________   Período: ______ 

Professora Titular.: __________________________ Professora Monitora: ____________________________ 

nº de alunos da turma: _____ Filmado por: _______________________________ 

 

N
. 

s
e
s
s
ã
o

 

 

 

 

Hora 

tipo de atividade  

áreas de conteúdo/domínio 

 

descrição da 

atividade 

 

nível 

de 

envol 

propostas 

pela 

professora 

momentos 

de espera 

(ind./col)  

ped ent out a. e. oci. LP MAT GEO CIE HIS Ed.F LEE ART Out.   

I C I C 

1 Inicio_____ 

Fim_____ 

                  

2 In.______ 

Fim_____ 

                  

3 In.______ 

Fim_____ 

                  

4 In.______ 

Fim_____ 

                  

5 In.______ 

Fim_____ 

                  

6 In.______ 

Fim_____ 

                  

7 In.______ 

Fim_____ 

                  

8 In.______ 

Fim_____ 

                  

9 In.______ 

Fim_____ 

                  

1

0 

In.______ 

Fim_____ 

                  

 

OBS: O tamanho da ficha está ligeiramente reduzido. 

 

Legenda:  

Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci - Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua 
Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out  
- Outras 

 

Figura 2 – Descrição da atividade e nível de envolvimento da criança  
Fonte: OLIVRIRA-FORMOZINHO & ARAÚJO, 2004. 
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 APÊNDICE D - ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
 

Totalizações por aluno 
 

Aluno(a): _____________________________________________________________________   

Turma: ______________   Período: ______ 

Professora Titular.: __________________________ Professora Monitora: ____________________________ 

nº de alunos da turma: _____ Filmado por: _______________________________ 

 

a
lu

n
o

s
 

S
e

s
s

õ
e
s
 

Nº. de 
atividades 
propostas 
pela 
professor
a 

 
Nº. de 
mome
n-tos 
de 
espera 

  

Nº de áreas de conteúdo/domínio 
Trabalhadas 

 
Nº de níveis de 
envolvimento 

 

pe
d 

ent out a. 
e. 

oci.          1 2 3 4 5 

A
lu

n
o

 A
 

S
T

 

                    

                    

                    

                    

                    

A
lu

n
o

 B
 

                    

                    

                    

                    

                    

T
o
ta

is
 

                    

 
 
Legenda:  

Tipo de atividade:  
Ped. – Atividade pedagógica 
Ent.- Entretenimento 
Out. – Outras 
a.e. - Atividade espontânea 
Oci - Ociosa 

 Áreas de conhecimento 

LP – Língua 
Portuguesa 
Mat – Matemática 
Geo – Geografia 
Cie – Ciências 

His – História  
Ed. F.- Educação Física  
LEE – Língua Estrangeira Espanhol  
Art. – Artes  
Out - Outras 

 

Figura 3 – Ficha síntese dos alunos/ nível de envolvimento da criança  
Fonte: OLIVRIRA-FORMOZINHO & ARAÚJO, 2004. 
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APÊNDICE E 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 
Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC. 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL 
 

Busco seu consentimento para que seu(a) filho(a) seja envolvido no estudo relacionado à 
sua aprendizagem que realizarei na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Linhares de 
Souza – Itapema – SC. 

O estudo intitula-se “Crianças com Deficiência Mental na escola Inclusiva: Estratégias 
para aprender” e concentra-se em analisar as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos 
com Deficiência em face das mediações e interações que vivenciam na escola da rede regular, no 
processo de inclusão. Envolverá registros em vídeo e áudio das aulas, na sala de aula do(a) seu(a) 
filho(a). As gravações serão realizadas durante a aula. Registros de observações, fotografias e outros 
recursos que por ventura sejam necessários para o desenvolvimento da pesquisa também serão 
utilizados.  

O professor e as crianças serão gravados realizando atividades. Alguns registros de 
observação e escritos poderão ser utilizados, a saber: cópias das atividades feitas pela criança, 
prontuários, laudos clínicos, registros de avaliação feitos pela professora, relatórios, pareceres, 
entrevistas semi-estruturadas e outros tipos de registro que se julgar necessários a respeito das 
crianças para fins de coleta de dados para a pesquisa. Vale enfatizar que a identificação do seu(a) 
filho(a) em qualquer um desses registros será preservada. 

Como parte da abordagem ética deste estudo, asseguro-lhe que a participação é voluntária 
e o senhor(a) tem o direito de retirar seu consentimento ou interromper a participação do(a) seu(a) 
filho(a) a qualquer momento sem nenhuma penalidade. A privacidade individual dos alunos será 
preservada em todos os dados resultantes do estudo. Todos os alunos serão informados que têm o 
direito de deixar de responder a qualquer pergunta. Os dados serão coletados e analisados 
exclusivamente para os propósitos da pesquisa. 

A professora da sala de aula do(a) seu(a) filho(a) concordou em envolver-se no estudo. 
Também obtivemos permissão da diretora da Escola e da Secretaria de Educação. Estamos gratas 
pelo apoio. 

Agradecemos sua atenção e se quiser conversar mais sobre este projeto, por favor, entre 
em contato conosco nos telefones (47) 9177 38 20 e (47) 3341 7516 (UNIVALI – PMAE – Mestrado). 

 
Se você concorda que seu(a) filho(a) participe, por favor, preencha o formulário abaixo: 
 
Concordo em deixar meu filho(a) _______________________________________________ 

participar do estudo conduzido por Karla Demonti Passos Cathcart, acadêmica do Mestrado em 

Educação da UNIVALI – Itajaí – SC, orientado pela Doutora Regina Célia Linhares Hostins na escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Linhares de Souza – Itapema, SC. Entendo que a identidade 

do meu filho será preservada e permanecerá confidencial e que posso retirá-lo(a) a qualquer 

momento. 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável:  _________________________________________ 

Nome completo em letra de forma:   ______________________________________________ 

Grau de Parentesco com a criança:   _____________________________________________

  

 Itapema _______ de ____________________ de 2010. 

 
 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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APÊNDICE F 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Nome: Professor (a): _____________________________________________ 

 

Fui informada detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “Crianças com 

Deficiência Mental na escola Inclusiva: Estratégias para aprender”, da mestranda 

Karla Demonti Passos Cathcart, do Programa de Mestrado Acadêmico em 

Educação, Área de concentração Educação, da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, sob a orientação da Professora Doutora Regina Célia Linhares Hostins. 

 

Confirmo que fui plenamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa que ora se 

apresenta e confirmo também que, pelo fato dessa pesquisa ter única e 

exclusivamente, interesse científico, esta foi aceita por mim espontaneamente. No 

entanto, posso desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, 

bastando para isso informar da maneira que achar conveniente, a minha desistência. 

Por ser voluntária e sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma 

remuneração.  

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos e que a identidade dos 

participantes será resguardada.  

 

 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Professor(a) 

 
 
 
 

Itapema, ______ de _____________ de 2010.  
 
 
 
 
 
 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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APÊNDICE G 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 
 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Itapema – SC, autoriza a realização da 

pesquisa com o Título:  Crianças com Deficiência Mental na escola Inclusiva: 

Estratégias para aprender, da mestranda Karla Demonti Passos Cathcart, do 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, Área de concentração Educação, 

da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a orientação da Professora 

Doutora Regina Célia Linhares Hostins, a freqüentar as instituições para a realização 

das coletas de dados, bem como autoriza a instituição a fornecer a pesquisadora os 

dados que forem solicitados. A pesquisadora e sua orientanda estarão disponíveis 

para esclarecimentos e dúvidas a respeito da pesquisa.  

 
 
 
 

Itapema, _____ de _____________ de 2009.  
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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APÊNDICE H 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 
Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 
 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 
 

A Escola Municipal __________________________________ – SC, autoriza a 

realização da pesquisa com o Título:  Crianças com Deficiência Mental na escola 

Inclusiva: Estratégias para aprender, da mestranda Karla Demonti Passos 

Cathcart, do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, Área de 

concentração Educação, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a 

orientação da Professora Doutora Regina Célia Linhares Hostins, e a freqüentar a 

instituição para a realização da coleta dos dados que forem solicitados, entre eles: 

laudos clínicos, prontuários e outros documentos que forem necessários. A 

pesquisadora e sua orientanda estarão disponíveis para esclarecimentos e dúvidas 

a respeito da pesquisa nos telefones: 47 – 9177 3820 (Pesquisadora), e 47 – 3341 

7516 (Mestrado em Educação – UNIVALI). 

 
 
 
 

Itapema, _____ de _____________ de 2010.  
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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APÊNDICE I 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 
 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 

 
Autorizo a utilização das imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a): 

______________________________________________________________ para 

utilização na pesquisa com o Título:  Crianças com Deficiência Mental na escola 

Inclusiva: Estratégias para aprender, da mestranda Karla Demonti Passos 

Cathcart, do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, Área de 

concentração Educação, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a 

orientação da Professora Doutora Regina Célia Linhares Hostins. Autorizo também a 

pesquisadora a freqüentar as aulas para a realização das coletas de dados, bem 

como a instituição a fornecer a pesquisadora os dados que forem solicitados.  

 
 
 
 
 

Itapema, _____ de _____________ de 2010.  
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ANEXO A 
 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 

 

Promulga a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, 

        Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência por 
meio do Decreto Legislativo n

o
 198, de 13 de junho de 200l;  

        Considerando que a Convenção entrou em vigor, para o Brasil, em 14 de setembro de 2001, nos 
termos do parágrafo 3, de seu artigo VIII; 

        DECRETA: 

        Art. 1
o
  A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada 
e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 

        Art. 2
o
  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

        Art. 3
o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de outubro de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Celso Lafer 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 9.10.2001 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 

        Os Estados Partes nesta Convenção, 

        Reafirmando que as pessoas portadoras de Deficiência têm os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser 
submetidas a discriminação com base na Deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são 
inerentes a todo ser humano; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.956-2001?OpenDocument
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        Considerando que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu artigo 3, j, 
estabelece como princípio que "a justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura"; 

        Preocupados com a discriminação de que são objeto as pessoas em razão de suas Deficiências; 

        Tendo presente o Convênio sobre a Readaptação Profissional e o Emprego de Pessoas 
Inválidas da Organização Internacional do Trabalho (Convênio 159); a Declaração dos Direitos do 
Retardado Mental (AG.26/2856, de 20 de dezembro de 1971); a Declaração das Nações Unidas dos 
Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (Resolução nº 3447, de 9 de dezembro de 1975); o 
Programa de Ação Mundial para as Pessoas Portadoras de Deficiência, aprovado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas (Resolução 37/52, de 3 de dezembro de 1982); o Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, "Protocolo de San Salvador" (1988); os Princípios para a Proteção dos Doentes Mentais e 
para a Melhoria do Atendimento de Saúde Mental (AG.46/119, de 17 de dezembro de 1991); a 
Declaração de Caracas da Organização Pan-Americana da Saúde; a resolução sobre a situação das 
pessoas portadoras de Deficiência no Continente Americano [AG/RES.1249 (XXIII-O/93)]; as Normas 
Uniformes sobre Igualdade de Oportunidades para as Pessoas Portadoras de Deficiência (AG.48/96, 
de 20 de dezembro de 1993); a Declaração de Manágua, de 20 de dezembro de 1993; a Declaração 
de Viena e Programa de Ação aprovados pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, das 
Nações Unidas (157/93); a resolução sobre a situação das pessoas portadoras de Deficiência no 
Hemisfério Americano [AG/RES. 1356 (XXV-O/95)] e o Compromisso do Panamá com as Pessoas 
Portadoras de Deficiência no Continente Americano [AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)]; e 

        Comprometidos a eliminar a discriminação, em todas suas formas e manifestações, contra as 
pessoas portadoras de Deficiência, 

        Convieram no seguinte: 

Artigo I 

        Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 

        1. Deficiência 

        O termo "Deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente 
ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 

        2. Discriminação contra as pessoas portadoras de Deficiência 

        a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de Deficiência" significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em Deficiência, antecedente de Deficiência, 
conseqüência de Deficiência anterior ou percepção de Deficiência presente ou passada, que tenha o 
efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas 
portadoras de Deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 

        b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado Parte para 
promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de Deficiência, desde que 
a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que 
elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos casos em que a legislação 
interna preveja a declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar, 
esta não constituirá discriminação. 

Artigo II 

        Esta Convenção tem por objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as 
pessoas portadoras de Deficiência e propiciar a sua plena integração à sociedade. 
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Artigo III 

        Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a: 

        1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra 
natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de 
Deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo 
enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas: 

        a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para eliminar 
progressivamente a discriminação e promover a integração na prestação ou fornecimento de bens, 
serviços, instalações, programas e atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, 
a habitação, o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades 
políticas e de administração; 

        b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a ser construídos ou 
fabricados em seus respectivos territórios facilitem o transporte, a comunicação e o acesso das 
pessoas portadoras de Deficiência; 

        c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos arquitetônicos, de transporte e 
comunicações que existam, com a finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas 
portadoras de Deficiência; e 

        d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta Convenção e a 
legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a fazê-lo. 

        2. Trabalhar prioritariamente nas seguintes áreas: 

        a) prevenção de todas as formas de Deficiência preveníveis; 

        b) detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e 
prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de independência e qualidade de vida 
para as pessoas portadoras de Deficiência; e 

        c) sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, destinadas a eliminar 
preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, 
permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de Deficiência. 

Artigo IV 

        Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a: 

        1. Cooperar entre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação da discriminação contra 
as pessoas portadoras de Deficiência. 

        2. Colaborar de forma efetiva no seguinte: 

        a) pesquisa científica e tecnológica relacionada com a prevenção das Deficiências, o tratamento, 
a reabilitação e a integração na sociedade de pessoas portadoras de Deficiência; e 

        b) desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida independente, 
a auto-suficiência e a integração total, em condições de igualdade, à sociedade das pessoas 
portadoras de Deficiência. 
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Artigo V 

        1. Os Estados Partes promoverão, na medida em que isto for coerente com as suas respectivas 
legislações nacionais, a participação de representantes de organizações de pessoas portadoras de 
Deficiência, de organizações não-governamentais que trabalham nessa área ou, se essas 
organizações não existirem, de pessoas portadoras de Deficiência, na elaboração, execução e 
avaliação de medidas e políticas para aplicar esta Convenção. 

        2. Os Estados Partes criarão canais de comunicação eficazes que permitam difundir entre as 
organizações públicas e privadas que trabalham com pessoas portadoras de Deficiência os avanços 
normativos e jurídicos ocorridos para a eliminação da discriminação contra as pessoas portadoras de 
Deficiência. 

Artigo VI 

        1. Para dar acompanhamento aos compromissos assumidos nesta Convenção, será 
estabelecida uma Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência, constituída por um representante designado por cada Estado 
Parte. 

        2. A Comissão realizará a sua primeira reunião dentro dos 90 dias seguintes ao depósito do 
décimo primeiro instrumento de ratificação. Essa reunião será convocada pela Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos e será realizada na sua sede, salvo se um Estado Parte 
oferecer sede. 

        3. Os Estados Partes comprometem-se, na primeira reunião, a apresentar um relatório ao 
Secretário-Geral da Organização para que o envie à Comissão para análise e estudo. No futuro, os 
relatórios serão apresentados a cada quatro anos. 

        4. Os relatórios preparados em virtude do parágrafo anterior deverão incluir as medidas que os 
Estados membros tiverem adotado na aplicação desta Convenção e qualquer progresso alcançado 
na eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de Deficiência. Os 
relatórios também conterão todas circunstância ou dificuldade que afete o grau de cumprimento 
decorrente desta Convenção. 

        5. A Comissão será o foro encarregado de examinar o progresso registrado na aplicação da 
Convenção e de intercambiar experiências entre os Estados Partes. Os relatórios que a Comissão 
elaborará refletirão o debate havido e incluirão informação sobre as medidas que os Estados Partes 
tenham adotado em aplicação desta Convenção, o progresso alcançado na eliminação de todas as 
formas de discriminação contra as pessoas portadoras de Deficiência, as circunstâncias ou 
dificuldades que tenham tido na implementação da Convenção, bem como as conclusões, 
observações e sugestões gerais da Comissão para o cumprimento progressivo da mesma. 

        6. A Comissão elaborará o seu regulamento interno e o aprovará por maioria absoluta. 

        7. O Secretário-Geral prestará à Comissão o apoio necessário para o cumprimento de suas 
funções. 

Artigo VII 

        Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou permitir que 
os Estados Partes limitem o gozo dos direitos das pessoas portadoras de Deficiência reconhecidos 
pelo Direito Internacional consuetudinário ou pelos instrumentos internacionais vinculantes para um 
determinado Estado Parte. 
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Artigo VIII 

        1. Esta Convenção estará aberta a todos os Estados membros para sua assinatura, na cidade 
da Guatemala, Guatemala, em 8 de junho de 1999 e, a partir dessa data, permanecerá aberta à 
assinatura de todos os Estados na sede da Organização dos Estados Americanos até sua entrada 
em vigor. 

        2. Esta Convenção está sujeita a ratificação. 

        3. Esta Convenção entrará em vigor para os Estados ratificantes no trigésimo dia a partir da data 
em que tenha sido depositado o sexto instrumento de ratificação de um Estado membro da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo IX 

        Depois de entrar em vigor, esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados que não 
a tenham assinado. 

Artigo X 

        1. Os instrumentos de ratificação e adesão serão depositados na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

        2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou aderir a ela depois do depósito do sexto 
instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que 
esse Estado tenha depositado seu instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo XI 

        1. Qualquer Estado Parte poderá formular propostas de emenda a esta Convenção. As referidas 
propostas serão apresentadas à Secretaria-Geral da OEA para distribuição aos Estados Partes. 

        2. As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas na data em que dois 
terços dos Estados Partes tenham depositado o respectivo instrumento de ratificação. No que se 
refere ao restante dos Estados partes, entrarão em vigor na data em que depositarem seus 
respectivos instrumentos de ratificação. 

Artigo XII 

        Os Estados poderão formular reservas a esta Convenção no momento de ratificá-la ou a ela 
aderir, desde que essas reservas não sejam incompatíveis com o objetivo e propósito da Convenção 
e versem sobre uma ou mais disposições específicas. 

Artigo XIII 

        Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer Estado Parte poderá denunciá-la. O 
instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Decorrido um ano a partir da data de depósito do instrumento de denúncia, a Convenção 
cessará seus efeitos para o Estado denunciante, permanecendo em vigor para os demais Estados 
Partes. A denúncia não eximirá o Estado Parte das obrigações que lhe impõe esta Convenção com 
respeito a qualquer ação ou omissão ocorrida antes da data em que a denúncia tiver produzido seus 
efeitos. 

Artigo XIV 

        1. O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e 
português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos 
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Estados Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto, para registro e publicação, ao 
Secretariado das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 

        2. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará os Estados membros 
dessa Organização e os Estados que tiverem aderido à Convenção sobre as assinaturas, os 
depósitos dos instrumentos de ratificação, adesão ou denúncia, bem como sobre as eventuais 
reservas. 
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ANEXO B 
 
 

Atividade realizada com “João”  no dia 31/03/2010. 
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ANEXO C 
 

Atividade realizada com “Maria” no dia 01/04/2010. 
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ANEXO D 
 

Atividade realizada com “Maria” no dia .... 
 

 


