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A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes 
podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando 
o visitante sentou na areia da praia e disse: 
 “Não há mais o que ver”, saiba que não era assim. O fim de uma 
viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, 
ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, 
ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva 
caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a 
sombra que aqui não estava. É preciso voltar ao passo que foram 
dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É 
preciso recomeçar a viagem. Sempre. 

                                            José Saramago 
 

Dedico esse trabalho de pesquisa a todas as pessoas que fazem das suas vidas um 

eterno reaprender. Que não esgotam suas tentativas diante das dificuldades 

encontradas, que buscam e pesquisam novas maneiras de fazer diferente o 

aprendizado tanto seu como do próximo que esta diante de si. As pessoas que tem 

consciência que todo ser humano está nesse mundo para aprender e reaprender de 

diferentes maneiras, e que nossa jornada não acaba, mas sim se transforma. 

                                      A grande ideia básica de que o mundo não deve ser visto como um 
complexo de objetos completamente acabados, mas sim como um 
complexo de processos, no qual objetos aparentemente estáveis, nada 
menos do que suas imagens em nossas cabeças (nossos conceitos), 
estão em incessante processo de transformação... 

                                      Aos olhos da filosofia dialética, nada é estabelecido por todos os 
tempos, nada é absoluto ou sagrado. Vê-se em tudo a marca do 
declínio inevitável; nada resiste exceto o continuo processo de 
formação e destruição, a ascensão interminável do inferior para o 
superior – um processo do qual a filosofia não passa de uma simples 
reflexão no cérebro pensante. 

                                               Friedrich Engels, Ludwing Feuerbach (VYGOTSKY, 2010) 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa Políticas Públicas de 

Currículo e Avaliação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIVALI. Seu 

objeto de estudo está direcionado para as políticas públicas de educação especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, notadamente para os processos de avaliação da 

aprendizagem de alunos com deficiência intelectual matriculados em escolas regulares, 

com atendimento paralelo nas Salas de Recursos Multifuncionais - SRMs. Os alunos 

com deficiência intelectual são os sujeitos da pesquisa, pois observou-se que nos 

processos de escolarização existem ainda dificuldades na identificação de suas 

necessidades e potencialidades de aprendizagem e no consequente planejamento das 

atividades de ensino, capazes de favorecer e dinamizar sua aprendizagem. Indagou-se: 

como avaliar o potencial de aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência 

intelectual? Como se dá seu processo de elaboração conceitual? Quais são as 

mediações requeridas pelo avaliador no processo de avaliação desse aluno e quais as 

contribuições da metodologia da Avaliação Assistida para esse processo? Trata-se de 

pesquisa qualitativa, fundamentada no estudo de multicaso, com dois alunos com 

diagnóstico de deficiência intelectual que frequentavam a escola regular e as SRMs da 

Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriu – SC. Para tanto utilizaram-se os 

métodos de Avaliação Assistida e de Determinação e Formação de Conceitos Artificiais, 

métodos estes fundamentados nas abordagens de Vygotsky e Luria. Foram levantados 

os desempenhos cognitivos dos alunos avaliados, bem como a conduta reflexiva e o 

envolvimento destes em relação a tarefa mediante a mediação do pesquisador. 

Constatou-se no decorrer da investigação, o crescente entusiasmo e o refinamento da 

aprendizagem dos alunos durante o processo de avaliação, no qual se destaca o papel 

preponderante  da mediação. Observou-se também que a avaliação, para além do 

diagnóstico, se converteu em importante instrumento de ensino-aprendizagem, 

relevante para o bom desempenho desses alunos, como também importante base ao 

professor da classe regular e da SRMs no desenvolvimento de seu planejamento e 

intervenção junto a esse público. 

Palavras-chaves: educação especial; inclusão escolar; avaliação; deficiência intelectual.  
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ABSTRACT 

 

 

This research is linked to the research group “Public Policies on the Curriculum and 

Assessment” of the Postgraduate Program in Education at UNIVALI. Its object of study 

is public policies in special education, from a perspective of Inclusive Education, and in 

particular, the processes of assessing the learning of students with learning difficulties 

enrolled in regular schools, and simultaneously served by the Multifunctional Resource 

Rooms (SRMs).  Students with learning difficulties are the subjects of the research, as it 

was observed that in the education processes, there are still difficulties in identifying 

their needs and learning potential, and in the consequent planning of teaching activities 

that will favor and promote learning in these students. This research asks: How is the 

learning potential of students diagnosed with learning difficulties evaluated? How does 

the process of conceptual elaboration occur? What measures are required of the 

evaluator in the process of assessing the student? and What contributions do the 

Assisted Assessment method make to this process? This research is qualitative, based 

on a multi-case study involving two students diagnosed with learning difficulties who 

attended a regular school and the SRMs of the Municipal Education Network of 

Balneário Camboriu in the Brazilian state of Santa Catarina. For this research, the 

methods of Assisted Assessment and determination and Formation of Artificial Concepts 

were used, based on the approaches of Vygotsky and Luria. The cognitive 

performances of the students assessed were investigated, as well as their reflective 

conduct and involvement in the task, through the mediation of the researcher.  A 

growing enthusiasm and refinement of the students’ learning throughout the assessment 

process was noted during the investigation, with mediation playing an important role.  It 

was also observed that the assessment, beyond the diagnosis, became an important 

teaching-learning tool for the good performance of these students, and also an important 

tool for the teacher of the regular classes and the SRMs, in the development of their 

planning and intervention with this public. 

Keywords: special education; school inclusion; assessment; student with special needs.  
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I INTRODUÇÃO 
 

 

Nos dias atuais um dos maiores desafios da escola deixou de ser o acesso dos 

alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, 

mas a sua participação e aprendizagem, requisitos necessários à efetivação de uma 

escola de qualidade para todos.  Os movimentos que constituem a história da educação 

inclusiva no contexto mundial, logicamente exerceram, de alguma maneira, influências 

significativas na definição das políticas educacionais brasileiras, que incorporaram 

ações condizentes à garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros à educação 

inclusiva. Todavia, no contexto dos sistemas educacionais e no interior das escolas 

muito ainda há por realizar no sentido de efetivar a expressão máxima da inclusão que 

é a aprendizagem.  

Como se observa há mais de duas décadas a Constituição Federal de 1988 no 

seu Art. 208 vem assegurando a direito a educação de todos os cidadãos e, em 

particular o “Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;”. Há que se indagar, todavia, a 

reinterpretação dessa legislação no interior da escola e no modo como exerce 

influências nas definições das políticas. Quando as conversas se constituem no interior 

da escola, gestores, professores e técnicos manifestam suas angústias, pois desde sua 

posição “micro”, se ressentem de suporte técnico, pedagógico, estrutural, e de 

conhecimento que lhes possibilite um real trabalho de inclusão escolar, tanto social 

como pedagógica (BRASIL, 1988). 

Atualmente o que se verifica por dentro das escolas é a inexistência de coerência 

entre os acordos políticos de implantação, abrindo um lapso entre o que favorece a lei e 

o que é de real poder na instituição escola. Nessa tentativa de abarcar as leis e 

programas, destaca-se os esforços de professores em superar suas angústias e medos 

sobre o como fazer “diferente”, diante do “sempre fiz assim”, por força da formação 

teórica e prática.  

Encontrei em Silva (2007) um pensamento que compartilho sobre o processo de 

inclusão escolar. Para o autor o importante aspecto que pode favorecer o sucesso da 
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inclusão escolar está nas relações que se formam entre os diferentes sujeitos 

envolvidos e que interagem direta e indiretamente no dia a dia da criança deficiente, 

sejam eles, pais, colegas, professores, funcionários, bem como todos que compõem o 

universo escolar e familiar dessa criança. 

De minhas vivências profissionais nas escolas da rede pública e das 

necessidades evidenciadas por professores do atendimento educacional especializado, 

nasce a principal problemática dessa pesquisa que se centra na seguinte questão de 

pesquisa: Como avaliar o potencial de aprendizagem de alunos com diagnóstico de 

deficiência intelectual?  Dessa questão principal surgem indagações que se desdobram 

nas seguintes questões secundárias: Quais as contribuições da metodologia de 

Avaliação Assistida para conhecer o potencial de aprendizagem de aluno com 

deficiência intelectual? Quais são os instrumentos e as estratégias adequadas para 

esse propósito? Como se dá o processo de elaboração conceitual dos alunos 

avaliados? Quais são as mediações requeridas pelo avaliador (especialista, professor 

de atendimento especializado e da sala regular) no processo de avaliação do aluno 

com deficiência intelectual?  

Na prática cotidiana acompanhando o momento da inserção do aluno nas 

classes regulares e paralelamente o trabalho nas salas de Apoio Pedagógico Especial- 

APE, hoje denominado Salas de Recursos Multifuncionais – SRMs, construí algum 

conhecimento sobre como acontece o ingresso e a efetivação desse aluno no cotidiano 

escolar. 

 Como profissional da área da psicologia atuante no interior da escola, percebi 

que os laudos diagnósticos emitidos pelos profissionais da saúde, passavam a ser 

vistos como definitivos e determinantes na definição do trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido no contexto escolar. Esse laudo tem sido assumido na prática escolar 

como uma “predição” do lugar desse sujeito na escola, ou ainda, como um legado para 

o qual não há muito a desenvolver. 

Observei ainda que o diagnóstico, além de ser imobilizador, não oferecia 

elementos significativos ou qualitativos das possibilidades de aprendizagem do aluno, 

do seu modo de pensar e resolver as questões que lhes eram apresentadas, nem 
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tampouco ofereciam contribuições para o plano de intervenção pedagógica com esse 

sujeito.  

Do mesmo modo, mas do ponto de vista contrário, também observei um 

imobilismo ou uma superficialidade da escola nos processos de avaliação desse sujeito 

e na construção de instrumentos que efetivamente considerassem suas possibilidades 

de aprendizagem. Minha experiência diária com esse público permitiu identificar que 

essas rotinas e as avaliações que aconteciam com a criança com deficiência intelectual 

no ingresso e ao longo do desenvolvimento dos trabalhos nas SRMs, mereciam uma 

investigação mais apurada de suas possibilidades de aprendizagem e/ou de uma 

proposta metodológica de avaliação capaz de ampliar as oportunidades de 

aprendizagem dos alunos. E é esse o propósito principal da presente pesquisa: avaliar 

o potencial de aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência intelectual.   

Tradicionalmente a deficiência intelectual tem sido denominada de deficiência 

mental, está diagnosticada com base no CID-10 Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (2007), classificação diagnóstica de 

padrão internacional, publicada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS, a partir de um modelo clínico, que permite a padronização e a identificação de 

doenças e deficiências.  

O referido código traduz os tipos de diagnóstico de Deficiência Mental em F70 - 

F79, dependendo do grau apresentado e a descreve como “parada do desenvolvimento 

ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual” (CID-10, 2007, p. 361), 

determinando características de comprometimento das faculdades que constituem o 

nível das funções cognitivas, como, as capacidades de aprender e compreender, e que 

se estabelecem a partir do sistema nervoso central. Englobam as capacidades de 

linguagem, memória, percepção, aquisição de informação, raciocínio, pensamento, etc. 

Os laudos diagnósticos dos alunos matriculados nas SRMs estão fundamentados nessa 

classificação. 

A nomenclatura e terminologia para esse tipo de deficiência vem sofrendo 

mudanças ao longo do tempo. Santos (2012, p. 938) considera que o termo deficiência 

mental “gera confusão com doença mental sendo que essa consiste em um transtorno 

do tipo patológico”.  
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Assim, deficiência corresponde a uma habilidade em déficit, uma perda 
ou uma anormalidade (no sentido estrutural, estatístico, e não cultural, 
como nas noções pejorativas de bom e ruim). A deficiência intelectual é 
um tipo singular de deficiência, com suas características e distinções em 
relação às demais deficiências; por isso não se fala em pessoas com 
deficiências intelectuais, mas em pessoas com deficiência intelectual. 
(SANTOS, 2012, p. 937) 
 

O autor considera a deficiência em nível de terminologia na área de transtornos 

de aprendizagem e desenvolvimento, como a limitação, o comprometimento em um 

determinado desempenho que resulta de um impedimento. A Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e Desenvolvimento – AAIDD (2012) utiliza a terminologia 

deficiência intelectual definindo-a como limitação significativa no funcionamento 

intelectual (raciocínio e aprendizagens da resolução de problemas) e a gama de 

habilidades do comportamento adaptativo da vida diária, prática e social e que ocorre 

antes dos dezoito anos de idade.  

E assim, juntamente com Santos (2012, p. 938), considero também que a 

“determinação de incapacidade do sujeito depende da impossibilidade a que essa 

incapacidade se refere, sendo ela uma condição e, portanto, passível de alteração”. O 

desenvolvimento do sujeito pode ser passível de mudanças e está intrinsecamente 

ligado a um ambiente que trabalhe e favoreça as necessidades individuais e as 

potencialidades de cada indivíduo. Por essa razão no presente trabalho emprego a 

definição de Deficiência Intelectual. 

Ao ingressar no mestrado com um conhecimento baseado na formação de 

psicologia e psicopedagogia e procurando avaliar as crianças que chegavam à escola 

pelos seus processos já formados, levantei a produção científica existente sobre o 

tema, notadamente os artigos e teses que se referissem a metodologias de avaliação 

diferenciadas, que possibilitassem também identificar a diversidade e os processos de 

diferenciação dos sujeitos avaliados. Nesse processo examinei pesquisas e artigos que 

poderiam indicar a colaboração na avaliação e no planejamento de ações, que 

permitissem ao professor de sala de aula e das SRMs desenvolver seus trabalhos 

diários com os alunos com deficiências. 

Entre o levantamento da produção científica realizado destaco os estudos sobre 

a Avaliação Assistida. Esta se fundamenta nos pressupostos histórico-culturais, 
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especialmente os defendidos por Lev Semenovich Vygotsky. Esse pensador ao 

apresentar os Fundamentos de Defectologia (1997), já apontava a necessidade de 

estudos com o fim de encontrar melhores formas de ações diante do funcionamento do 

desenvolvimento da criança com deficiência. De acordo com suas ideias (VYGOTSKY, 

1983) a tarefa da escola, ao se propor a educar o deficiente em seus programas, deve 

ser a de desenvolver a noção científica do mundo, formar nela a atitude consciente 

diante da vida. A tarefa da escola se resume não em adaptar-se ao defeito, mas sim em 

vencê-lo, desenvolver nele o “germe do pensamento” e não deixá-lo a própria sorte.   

O autor descreve que a possibilidade de compreendermos a linguagem é muito 

maior do que empregá-la ativamente, e que, portanto para julgar o desenvolvimento da 

criança com deficiência, se faz necessário não somente ter em conta o que ela sabe 

falar, mas até que ponto ela pode compreender.  

Este referencial define um novo paradigma nos processos avaliativos desses 

sujeitos e oferece importantes subsídios para os profissionais que desejarem introduzir 

um olhar diferenciado para as possibilidades de aprendizagem de pessoas com 

deficiência. Isto é, ao enfatizar que é importante saber da criança o que ela possui e o 

que ela é, e não somente se basear no que lhe falta, Vygotsky apresenta uma nova 

abordagem aos tradicionais padrões avaliativos instituídos na abordagem clínica da 

Educação Especial. Com ele supera-se a visão que privilegia somente as primeiras 

informações vindas da clínica, embasadas num modelo de diagnóstico fadado aos 

pontos negativos e que descrevem a doença, estabelecem o problema e que fatalmente 

descrevem as pessoas com deficiências como não aptas a receber e desenvolver o 

ensino tradicional e o currículo escolar vigente. 

A abordagem metodológica da Avaliação Assistida revelou-se uma avaliação 

dinâmica, permitindo além da avaliação do aluno, a construção de pautas interativas e 

de mediação no seu processo de aprendizado.  

De acordo com Enumo (2006) a Avaliação Assistida tem sua origem na década 

de 70 do século passado com os “trabalhos de Reuven Feuerstein e seus colegas, em 

Israel, insatisfeitos com os métodos de avaliação tradicionais em fornecerem 

informações sobre a habilidade para aprender dos estudantes.” (ENUMO, 2006, p. 341) 

A partir de então, essa modalidade de avaliação começou a ser desenvolvida em 
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diferentes países e em diferentes contextos, por fornecer informações “que possam ser 

diretamente aplicadas na prática por educadores e psicólogos clínicos e escolares.” ( 

ENUMO, 2006, p. 343). 

Nos últimos anos muitos pesquisadores vêm investindo em estudos e pesquisas 

com alunos apresentando dificuldades de aprendizagem e alunos portadores de 

deficiências intelectuais (ANACHE, 2002; DIAS, 2006; ENUMO, 2005; FERRIOLLI 

2001; LINHARES e GERA 2004; LINHARES, MARIA, ESCOLANO, GERA, 1998; 

PAULA, 2007), esses autores debatem a adequação dessa avaliação na situação de 

intervenção e mediação no trabalho do professor, além da comprovação de benefícios. 

Também discutem o processo diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e a 

importância de um procedimento avaliativo mais interativo que venha a auxiliar o 

trabalho do professor nas práticas curriculares. 

Um dos estudos que se destaca quando se trata da Avaliação Assistida é o de 

Linhares et al (1998), intitulado Avaliação Assistida: uma abordagem promissora da 

avaliação cognitiva de crianças. Nessa pesquisa os autores destacam que a Avaliação 

Assistida por ser uma avaliação mediada e favorecer um ambiente facilitador, possibilita 

o favorecimento do sentimento de competência, por seu caráter de apoio e incentivo a 

criança.  

Por ser uma avaliação promissora principalmente na área da deficiência 

intelectual e dificuldades de aprendizagem, sua maior contribuição está na possibilidade 

de “identificar estratégias cognitivas utilizadas verificar a possibilidade de modificar seu 

desempenho na própria situação de avaliação e estimar o potencial de transferência e 

generalização de aprendizagem.” (LINHARES, 1998, p. 252) Estratégias estas que 

podem ser avaliadas ao serem criadas situações de trabalho com a condição de 

aprendizagem mediada do avaliador ou pesquisador, favorecendo a capacidade de 

mudança no desempenho real do aluno.  

Além da Avaliação Assistida também se revela promissor o Método de 

Determinação e de Formação de Conceitos Artificiais ou determinação do significado da 

palavra, proposto por Vygotsky (2001) e Luria (1986). Esse método permite descobrir 

qual é o caráter dos enlaces (reais imediatos ou lógico-verbais) que se encontram por 

trás da palavra e desempenham um papel preponderante no desenvolvimento infantil. 
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Estes métodos também possibilitam estudar quais são os reflexos contidos na palavra e 

por qual sistema de operações psicológicas realiza-se a determinação do significado da 

palavra em cada etapa do desenvolvimento e em cada entidade patológica. (LURIA, 

1986) 

Decidimo-nos por esta seqüência porque julgamos que, para que o 
processo se desencadeie, é necessário pôr a criança perante o 
problema. A introdução gradual dos meios necessários à resolução do 
problema permite-nos estudar o processo total da formação dos 
conceitos em todas as suas fases dinâmicas. A formação do conceito é 
seguida pela sua transferência para outros objetos; o indivíduo 
observado é induzido a utilizar os novos termos para falar dos objetos 
diferentes dos blocos experimentais e a definir o seu significado de 
forma generalizada. (VYGOTSKY, 2001. p. 212). 

 

As abordagens de Vygotsky e Luria na formação de conceitos fornecem 

indicadores do nível de pensamento do sujeito e da utilização do pensamento 

conceitual na tentativa de resolução de problemas, que podem contribuir para a 

avaliação do potencial de aprendizagem. 

 
O sujeito encontra-se então preparado para completar a tarefa de 
separação dos quatro tipos de blocos indicados pelas palavras sem 
sentido. Então, o uso dos conceitos tem um valor funcional definido 
para o fim requerido por este teste. Se o sujeito utilizar realmente o 
pensamento conceptual na tentativa de resolução do problema... Poder-
se-á inferir da natureza dos grupos que constrói e do seu procedimento 
na sua construção que aproximadamente cada etapa do seu raciocínio 
é refletida na sua manipulação dos blocos. A primeira abordagem do 
problema, o manuseamento da amostra, a resposta à correção, a 
descoberta da solução, todos estes estádios da experimentação podem 
fornecer dados que podem servir como indicadores do nível de 
pensamento do sujeito. (VYGOTSKY, 2001, p. 297). 
 

Acredita-se que com essas abordagens, podem-se construir conclusões 

pertinentes que subsidiarão também o planejamento da intervenção, com base nas 

reais potencialidades de cada sujeito avaliado. 

Levando em consideração os estudos existentes e as reflexões realizadas com 

base em minha experiência profissional ressalto a urgência de avaliações dinâmicas 

que superem a mera classificação do transtorno e criação de preconceitos 

estigmatizados, para a geração de instrumentos que embasem e complementem os 
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laudos diagnósticos quanto à acessibilidade de alunos com deficiências nas práticas 

curriculares da escola regular de ensino.  

Poderão beneficiar-se da Avaliação Assistida as equipes técnicas atuantes na 

educação especial, professores das SRMs, demais profissionais da área de educação e 

profissionais que se utilizam de instrumentos de avaliação para identificar o nível de 

desempenho de sujeitos, níveis de dificuldades, e também para identificar as 

potencialidades do aluno com deficiências.  

A relevância educacional desse tipo de avaliação está na possibilidade de 

construção de critérios que subsidiem os laudos com pareceres descritivos 

individualizados, que possam revelar o desempenho e as potencialidades do sujeito; e 

que fundamentem as práticas e o planejamento de ações, não somente dos 

profissionais que irão trabalhar individualmente com esses alunos, mas também 

auxiliem o professor nos processos de escolarização desses sujeitos, em sala de aula. 

Com base nessa realidade e considerando as necessidades dos profissionais da 

Educação Especial em relação ao aperfeiçoamento e/ou aprofundamento dos 

referenciais teóricos e metodológicos que norteiam os processos de avaliação do aluno 

público alvo das SRMs, a presente pesquisa tem como propósito avaliar o potencial de 

aprendizagem de alunos com deficiência intelectual, visando subsidiar seus processos 

de escolarização. 

Como objetivos específicos destacam-se: Identificar os instrumentos, as 

estratégias e os procedimentos requeridos para atingir esse propósito; reconstituir o 

processo de elaboração conceitual dos alunos avaliados; descrever as mediações 

requeridas pelo avaliador (especialista, professor de atendimento especializado e da 

sala regular) no processo de avaliação desse público alvo.  

Com base nesses objetivos no Capitulo II defino a abordagem teórico- 

metodológica da pesquisa esclarecendo os procedimentos utilizados na coleta e análise 

de dados, a caracterização dos sujeitos e das instituições pesquisadas bem como os 

procedimentos requeridos para aplicação da Avaliação Assistida e dos Métodos de 

Elaboração Conceitual na Abordagem Histórico-Cultural. Descrevo também os Métodos 

e Procedimentos da Avaliação assim como as características dos jogos e testes 

aplicados. 
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Nos capítulos III e IV discuto o desenvolvimento da Avaliação Assistida, seus 

processos de mediação e o desempenho dos alunos sujeitos da pesquisa nessas 

intervenções. Nesse âmbito realizo reflexões e análises das mediações e interações 

efetivadas, destacando a riqueza das aprendizagens efetivadas pelos sujeitos da 

pesquisa no decorrer do processo. 

Busco com o estudo demonstrar a riqueza das mediações e dos instrumentos de 

avaliação, o envolvimento dos alunos no processo e as contribuições desse material e 

dessa abordagem para a escolarização de alunos com deficiência intelectual.  
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CAPITULO II 

OS CAMINHOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 – Abordagens da Pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa qualitativa aplicada, com uso 

da abordagem de estudo multicasos, pois além da pesquisa ser desenvolvida com dois 

participantes em dois contextos diferentes, também foram analisadas as entrevistas de 

pais e professores para a coleta de dados.  

No estudo de caso coletivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns 
casos para investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um 
estudo instrumental estendido a vários casos. Os casos individuais que 
se incluem no conjunto estudado podem ou não ser relacionados por 
manifestar alguma característica comum. Eles são escolhidos porque se 
acredita que seu estudo permitirá melhor compreensão, ou mesmo 
teorização, sobre um conjunto ainda maior de casos. (MAZZOTTI, 2006, 
p.642) 

 

O estudo de caso foi escolhido para a pesquisa por apresentar uma abordagem 

de trabalho aberta e flexível, permitindo ao pesquisador conforme entre em contato com 

a situação investigada, delimitar melhor o objeto de estudo.  Na fase exploratória, o 

pesquisador conhece melhor o objeto de estudo, poderá confirmar as questões iniciais 

e estabelecer os procedimentos e os instrumentos de coleta de dados. Nessa fase as 

decisões poderão ser tomadas “na medida e no momento que se fazem necessárias.” 

(ANDRÉ, 2005, p.38). 

Por meio de sua subjetividade e diante da avaliação, o aluno demonstra 

maneiras de desenvolvimento diferenciadas e situações muitas vezes inusitadas que  

conduzem à resolução do problema de forma diferente daquela programada, exigindo 

assim, flexibilidade para repensar e redefinir decisões tomadas no princípio da 

pesquisa.  

No intuito de responder às questões da pesquisa e dentro dos objetivos a que 

me proponho, busquei nessas abordagens os referenciais para identificação dos 

processos de mediação, do desenvolvimento de conceitos e dos níveis de 

desenvolvimento real e potencial dos sujeitos avaliados. 
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Nesse sentido, no Método de Determinação de Conceitos em Luria (1986) e na 

Formação de Conceitos Artificiais em Vygotsky (2000) procurei responder às questões 

sobre o processo de formação de conceitos dos alunos pesquisados. Nas suas 

concepções sobre aprendizagem mediada e desenvolvimento real e potencial busco a 

avaliação e análise do que os alunos podem desenvolver através da mediação para 

que os professores possam planejar suas ações e desenvolver um trabalho que seja 

possível o progresso da aprendizagem do aluno. 

Na mesma perspectiva encontrei na Avaliação Assistida uma coerência teórica e 

metodológica com a abordagem de Vygotsky e Luria, as quais, em articulação 

conduzem à efetivação de intenção do presente trabalho. 

 

2.2 A abordagem da Avaliação Assistida 

 

Atualmente vários estudos (LINHARES, 2006; GERA et al., 2004; PAULA et al., 

2007; DIAS et al., 2006; MARIA et al., 1999; ENUMO, 2005; DIAS et al., 2010; 

FERRIOLLI et al., 2001), baseados nas concepções de Vygotsky, fundamentam a 

Avaliação Assistida. Trata-se de uma avaliação dinâmica, mediada, que fornece ao 

examinador e o examinando a oportunidade de interagir e formar uma relação de troca. 

Nessa relação o examinando poderá demonstrar o que pode sozinho, o que pode em 

mediação e após o que construiu dentro de suas reais potencialidades. Desse modo, a 

avaliação assistida, tem como características. 

Um suporte instrucional, temporário e ajustável ao desenvolvimento da 
criança [...] com a finalidade de garantir o fornecimento de ajuda, 
melhorando as condições de situações de avaliação, para que o 
examinando possa atingir um grau crescente de autonomia em situação 
de resolução de problemas cognitivos ou de aprendizagem.  

 

Linhares et al (2006) esclarece que a Avaliação Assistida cria uma situação de 

aprendizagem que oferece um conjunto de instruções reguladas às necessidades da 

criança com o intuito de garantir o fornecimento de ajuda, melhorando assim as 

condições de avaliação. 
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Destacam-se também alguns processos que ocorrem durante a avaliação dos 

alunos a partir do que Linhares (1998) denomina como quatro dimensões: a interação, 

o método, o conteúdo e o foco. 

Na interação viabiliza-se a mediação da aprendizagem com a “ajuda parcial ou 

total à criança”. Nessa dimensão pode envolver-se além da ajuda, materiais de apoio 

(que se tornam adicionais à memória), a tolerância ao erro, às verbalizações, as 

análises durante a solução e as justificativas de respostas. 

O método que pode ser clínico ou estruturado. No método clínico objetiva-se 

obter melhor compreensão sobre os processos cognitivos da criança. Nesse método, 

procura-se determinar o tipo de ajuda que ela precisa em seu aprender, bem como a 

capacidade dessa criança em beneficiar-se da ajuda recebida. Este “permite apenas 

uma análise qualitativa mais geral do desempenho do examinando, sem a possibilidade 

de estabelecer comparações antes e depois da introdução do suporte instrucional no 

processo de avaliação” (LINHARES, 1998, p. 233). No método estruturado, por sua vez 

“as intervenções de assistência do examinador são sistematizadas, sendo o 

procedimento de avaliação delineada em fases” (LINHARES, 2006, p. 20).  

Na presente pesquisa optou-se por desenvolver três fases distintas: 

- A fase inicial (sem ajuda) ou preliminar na qual se oferecem instruções padronizadas 

dentro da atividade proposta, com o máximo possível de neutralidade e sem 

assistência. Quando não há entendimento do objetivo do jogo repetem-se as 

instruções, conforme a necessidade do examinando. 

- A fase de assistência, na qual o observador intervém, explica, reforça, orienta. Nessa 

fase a mediação do examinador se faz necessária, consistindo em uma série de ajuda 

ordenada, ou simplesmente com diretrizes gerais de assistência, para que com isso 

avalie-se o desempenho cognitivo e o potencial sob a ajuda mediada.  

- A fase de manutenção imediata, na qual se avalia o desempenho cognitivo na tarefa, 

suspendendo a ajuda do examinador e a mediação. O examinando passa a 

desenvolver as tarefas livremente, sem interferências. 

O conteúdo da avaliação assistida, “inclui uma variedade de teorias, 

metodologias, funções e objetivos, assumindo vários formatos diferentes” (LINHARES, 

2006, p.19). Pelas suas características, poderão ser aplicados diferentes grupos de 
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tarefas para se avaliar habilidades, operações cognitivas de raciocínio, funções mentais 

superiores, através de metodologias diferenciadas, como também alguns testes 

psicométricos tradicionais que objetivem levantar as capacidades do examinando na 

resolução de problemas. O critério a ser observado na escolha é a presença de um 

conteúdo dinâmico, interativo em que possam ser vistas as tarefas desenvolvidas 

livremente e com mediação, levantando informações sobre o funcionamento cognitivo 

da criança e o desempenho nas diferentes fases de avaliação. 

O foco da Avaliação Assistida centraliza-se no “desempenho potencial revelado” 

(LINHARES, 2006, p. 19). Avalia-se o processo de mudança quanto à aprendizagem no 

desenvolvimento da tarefa, levantam-se os diferentes níveis de desempenho e, 

portanto, como o examinando se comporta sob a mediação, a região que favorece a 

mediação, a amplitude e a mudança de comportamento de aprendizagem. Ao 

desenvolver as fases da avaliação buscam-se três tipos de informações: “a) 

desempenho potencial; b) quantidade e tipo de ajuda necessária para atingir um nível 

de desempenho mais elevado; c) resposta a ajuda.” (LINHARES, 1998, p. 235). 

No contexto de desenvolvimento e aplicação da avaliação, procura-se através da 

mediação a melhoria das condições cognitivas deficitárias da aprendizagem. Segundo 

Linhares et al. (1998, p.237).  

A mediação do examinador pode englobar seguintes aspectos: a) 
estabelecer pré-requisitos de conduta definindo o problema; b) estimular 
percepção precisa; c) controle da conduta impulsiva, inibição motora e 
exploração sistemática da realidade; d) ensinar operações mentais 
especifica - reconhecer, comparar, completar e estabelecer analogia; e) 
ensinar certos pré-requisitos de conteúdo conceitos e relações entre os 
estímulos (direito-esquerda, acima/abaixo, antes/depois, 
horizonta/vertical, tamanho, cor, quantidade, posição, 
igualdade/diferença); f) ajudar na conservação da Constância, 
transformações e variações; g) relacionar dados relevantes como 
opostos aos irrelevantes na definição do problema; h) conduta 
comparativa - analisar semelhanças e diferenças e estabelecer relações; 
i) coordenar informações simultaneamente e oferecer estratégias para a 
retenção dos dados (usar uma sequência, ordem, categorização, 
agrupamentos ou codificação como suporte para memória); conduta 
somatória; conduta planejada, enumerar e resumir atividades solicitadas 
e estabelecer pequenos passos; opinião após respostas; combater 
comunicação egocêntrica; buscar evidencia lógicas; combater o ensaio e 
erro. 
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Ainda para Linhares (1998, p. 237), “a mediação do examinador deve visar à 

estimulação do pensamento reflexivo e analítico por parte da criança”, para que ela 

consiga: distinguir com o examinador as partes corretas e incorretas de uma resposta; 

discutir como ela chegou à resposta correta; pedir justificativa das respostas; questionar 

as fontes de erro e discutir sobre estes. 

A Avaliação Assistida tem como objetivo identificar o desempenho potencial e 

diante do processo de avaliação inclui-se a assistência do mediador, por meio de 

pistas, demonstrações, instruções passo-a-passo, sugestões, etc.(LINHARES, 1995).  

A criança tem então as primeiras experiências ativas de resolução de problemas 

na presença do outro mais capaz e gradualmente deve tonar-se capacitada para se 

desempenhar independentemente. Esse processo de internalização é gradual, havendo 

uma progressão do controle externo para o autocontrole. Primeiramente, o adulto, ou 

companheiro mais capaz, controla e guia a atividade da criança; gradualmente a 

criança passa a participar tomando iniciativas e o adulto guia e corrige o seu 

desempenho e, finalmente, o adulto cede o controle à criança e funciona como 

observador de suporte. (LINHARES et al., 1998, p. 232). 

Assumindo uma metodologia dinâmica que possibilita avaliar como a criança 

pensa, como usa sua percepção e seus processos mentais para resolver problemas, a 

Avaliação Assistida assume o objetivo segundo Linhares (1995), de identificar o 

desempenho potencial, incluindo assim durante o processo de avaliação, a assistência 

do examinador ou mediador feito por meio do fornecimento de pistas, instruções passo-

a-passo, demonstração, sugestões, etc.  

Ainda assim, essa avaliação permite que o “indivíduo seja comparado com ele 

mesmo em dois momentos distintos” (LINHARES, 2006, p. 21). O examinador subsidia 

o favorecimento do esclarecimento no modo como o examinando desenvolve as tarefas 

sozinhas, ou sob a assistência em decorrência de seu controle interno - até onde pode 

desenvolver a tarefa, não sob o controle de outro, “o indivíduo é seu próprio controle”. 

Por dividir-se em três fases distintas de avaliação, o examinador poderá observar o 

desempenho do aluno nas atividades, e verificar as fases de desenvolvimento das 

atividades com melhor andamento.  
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A maior contribuição da Avaliação Assistida está na possibilidade investigar o 

comportamento do examinando em relação à instrução, “identificar estratégias 

cognitivas utilizadas verificar a possibilidade de modificar seu desempenho na própria 

situação de avaliação e estimar o potencial de transferência e generalização de 

aprendizagem.” (LINHARES, 1998, p. 25). 

Dias et al (2010) destacam as bases das contribuições de Lev Semenovich 

Vygotsky (1896-1934) para a Avaliação Assistida, principalmente no conceito de 

testagem dinâmica. A abordagem centra-se na interação entre o mediador e a criança 

com base nas suas proposições de concepção de desenvolvimento potencial, e a 

crescente autonomia na resolução de problemas e que resulta na Zona de 

Desenvolvimento Proximal. 

Vygotsky em A formação Social da Mente, (1984), destaca a importância da 

consideração da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, na avaliação do 

desenvolvimento mental e problemas educacionais de crianças. Para ele a ZDP 

representa o que o sujeito pode desenvolver ao despertar processos internos quando 

interage com pessoas em seu ambiente.  

Dias et al (2010) salientam também as contribuições e propostas do psicólogo 

israelense Reuven Feuerstein para a Avaliação Assistida, em um “novo postulado 

baseado no pressuposto da modificabilidade (modifiability) cognitiva.” Em sua base, 

está a premissa de que todo ser humano é modificável. Com destaque a ênfase dada 

aos processos cognitivos da criança e a função da instrução na facilitação da 

aprendizagem e da transferência. Anache (2002, p. 4), também destaca tais 

contribuições no que foi denominada aprendizagem mediada, que procura “obter 

informações sobre a natureza qualitativa do processo psicológico da criança, com o 

propósito de fornecer a ela a assistência necessária para o seu progresso”. 

Tendo em vista as relevantes contribuições teóricas, bem como os inúmeros 

autores que estabelecem conclusões positivas em suas pesquisas sobre a Avaliação 

Assistida, considerei que esta se constituiria em importante contribuição metodológica 

para avaliação de crianças com deficiência intelectual. 
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2.3 - A Abordagem Histórico- Cultural de Elaboração Conceitual 

 

 A concepção de elaboração conceitual do ser humano foi inicialmente 

apresentada por Vygotsky em sua obra intitulada, “A construção do pensamento e da 

linguagem” (2000) e, posteriormente por Luria em “Pensamento e Linguagem” (1986) 

sobre a formação da linguagem e do pensamento. Antes dos conceitos formarem-se e 

completarem a comunicação humana, eles foram signos e pensamentos e isso se 

caracteriza como o ponto central dessa relação, que influencia nas funções psicológicas 

humanas. 

 Reporto-me às afirmações de Luria sobre a evolução histórica e social do 

homem desde seus primórdios e o aparecimento de uma comunicação organizada por 

força da necessidade humana de sobrevivência. 

Para Luria (1986, p. 21) “o homem diferencia-se do animal pelo fato de que, com 

sua passagem à existência histórico-social, ao trabalho e às formas de vida social a 

eles vinculada, mudaram radicalmente todas as categorias fundamentais de 

comportamento.” A passagem da conduta animal para a atividade consciente do 

homem e o aparecimento da linguagem é destacada pelo autor por dois fatores 

decisivos e determinantes: o trabalho e linguagem. 

Em princípio, o autor destaca as atividades laborais do homem ao longo de sua 

evolução, desde que as primeiras sementes foram lançadas ao chão o que instituiu o 

trabalho de plantá-las e colhê-las para a subsistência. A divisão do trabalho social 

humano e suas funções originaram novas formas sociais de comportamentos já não 

determinados por condutas instintivas, mas por motivos complexos de ação, originando 

assim também, formas de “atividades psíquicas específicas do homem” (LURIA, 1986, 

p. 22). Ao agir sobre a natureza o sujeito a transforma em um objeto de sua ação. 

E como segundo fator: no processo de divisão social do trabalho aparece a 

necessidade de uma comunicação mais estreita para designar as situações laborais em 

que o homem se encontrava. Antes de estarem na consciência interna do homem os 

significados das coisas, estiveram nas articulações externas, e seu significado dependia 

da situação prática das ações, das entonações, gestos e sons articulados com que 

eram pronunciados. 
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Do surgimento da linguagem progressivamente surge um sistema de código para 

designar, individualizar características, objetos e ações e suas relações, quer dizer, 

surge a palavra “codificando nossas experiências”. E por último surge o código sintático, 

signos escritos para descrever essas articulações.  

A linguagem é um complexo sistema de códigos, formados no curso da 
historia social. Como resultado da história social, a linguagem 
transformou-se em instrumento decisivo do conhecimento humano, 
graças ao qual o homem pode superar os limites da experiência 
sensorial, individualizar as características dos fenômenos, formular 
determinadas generalizações ou categorias. (LURIA, 1986, p. 22). 
 

Vygotsky também valoriza a função da palavra. Para ele não há como separar, 

decompor a linguagem do fenômeno do pensamento. O significado é um traço 

indispensável e é a “própria palavra vista no seu aspecto interior”, querendo dizer que 

todo significado da palavra ou conceito, se caracteriza como um fenômeno de 

pensamento vinculado a ela e é o que torna palavra. Palavra é a representação do 

objeto na consciência, que é o pensamento. (VYGOTSKY, 2000, p. 398). 

“O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível 

fora do pensamento verbal.” (VYGOTSKY, 2000, p. 170) É através da palavra 

internalizada ou de outro signo que surge a orientação ativa da compreensão e por eles 

que se determina o processo de formação de conceitos.  

O conceito para a criança está vinculado ao material sensorial que surge da 

percepção e da elaboração das coisas do meio, sem essa elaboração torna-se para ela 

apenas uma ação verbal sem significação objetiva da realidade, sem um pensamento 

verbal consciente.  

Para Vygotsky um conceito não é um ato de associação de lembranças da 

memória, ou hábitos adquiridos, mas um ato do pensamento consciente. Ao longo do 

processo de desenvolvimento, o individuo deixa de necessitar de marcas externas e 

passa a utilizar signos internos, o pensamento, que se constitui em representações 

mentais e que substituem os objetos do mundo real. 

O desenvolvimento dos conceitos é separado em estágios diferenciados que 

“conduz á formação de vínculos, ao estabelecimento de relações entre diferentes 

impressões concretas, à unificação e à generalização de objetos particulares, ao 
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ordenamento e à sistematização de toda a experiência da criança.” (VYGOTSKI, 2000, 

p.171). 

 

2.3.1 Os três estágios do desenvolvimento de conceitos em Vygotsky   

  

Nas investigações e em suas conclusões genéticas Vygotsky (2000, p.175) 

afirma que o desenvolvimento de conceitos se constitui em três estágios básicos e que 

cada um se divide em fases e que apresento aqui resumidamente: 

- 1º Estágio – Manifesta-se em crianças de tenra idade. Característico pela construção 

de imagens sincréticas equivalentes de conceitos dos adultos. Nessa fase o significado 

da palavra vem disposto numa ligação de coisas carregado de diversidade e com 

“formação de uma pluralidade não informada e não ordenada”, ou seja, numa 

percepção global, sem ordenação, sendo assim consideradas as primeiras percepções 

da criança. Nesse estágio a criança tem a tendência de associar elementos diversos de 

um objeto em uma única impressão, sem relação entre as partes que o constitui e não 

direcionada ao significado da palavra.  E que  Vygotsky divide em três fases como 

abaixo entendidas: 

1- Provas e erros do pensamento infantil – escolha de objetos ao acaso, há a 

verificação por intermédio de erros e acertos. 

2- Semelhanças pela percepção do campo visual – os objetos se aproximam da 

significação comum por traços estabelecidos pela impressão subjetiva. 

3- A representação na formação do significado único – marca a conclusão e passagem 

para o segundo estágio não possui relação interna entre si, porém aparecem vínculos 

de representação “biestadial”, embora crie ligações, não saem da desordenação de 

representação. 

- 2º Estágio – pensamento por complexo - Caracterizado “pela construção de 

complexos que têm o mesmo sentido funcional.” (VYGOTSKY, 2000. p. 179). Há o 

começo de unificação de objetos com mesma semelhança em grupos comuns, segundo 

“vínculos objetivos”. Superação do egocentrismo, não há mais a confusão entre 

impressões próprias e as relações dos objetos, inicia-se o caminho para “à conquista do 

pensamento coerente e objetivo.” Há o pensamento em termos de agrupamento por 
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vínculo concreto em elementos particulares que integram a sua composição, por 

“famílias interligadas”, ou em grupos de objetos. O pensamento se baseia em “concreto-

factual”, vínculos da experiência imediata. Há a diversidade e uniformidade de vínculos, 

expressando particularidades na composição “às relações mais diversas.” As palavras 

da criança coincidem com as palavras do adulto em sua referencialidade concreta, ou 

seja, referem-se aos mesmos objetos, a um mesmo círculo de fenômeno. Entretanto, 

não coincide em seu significado. (VYGOTSKY, 2000, p. 210) Esse estágio se divide em 

cinco fases. 

1- “Complexo do tipo associativo” - ligação associativa de qualquer traço observado 

pela criança no objeto e que se assemelham ao núcleo desse objeto, podendo ser a 

cor, forma, tamanho, etc., ou outro atributo que possa fazê-la incluí-lo no grupo. 

Semelhanças factuais das experiências imediatas. 

2- “Coleções” - combinações de objetos e impressões concretas em grupos especiais, 

que por sua estrutura lembrem esses objetos. As diferenças nos traços e modalidade 

formam a base da coleção. 

3- Complexos em cadeia – seguem o princípio da combinação dinâmica e temporal de 

determinados elos. 

4- Combinação de vínculos difusos ao grupo de imagens. As combinações são feitas a 

partir de um traço, que poderá ser diluído em benefício de outro e assim por diante, 

criando complexos concretos particulares. Cada novo traço incluído tem algum atributo 

em comum com o outro elemento, os atributos podem sofrer alterações infinitas. 

5- “Pseudoconceito” - A “ponte transitória” para o estágio de formação de conceitos do 

pensamento concreto metafórico para o pensamento abstrato da criança. É diferente do 

conceito propriamente dito pela essência e pela natureza psicológica, a criança cria um 

vínculo dinâmico-causal que serve de base para esses conceitos, quando está diante 

de vários objetos que podem ser agrupados com base em um conceito abstrato. 

(VYGOTSKY, 2000). 

- 3º Estágio – Pensamento por conceito - baseia-se no processo de síntese e 

discriminação de atributos, “desenvolver a decomposição, a análise e a abstração.” 

(VYGOTSKY, 2000 p. 220) divide-se em fases: 
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1- Baseia-se na discriminação de traços importantes perceptíveis no grupo geral. “A 

criança coloca os diferentes traços de um dado objeto em condições diferentemente 

favoráveis quanto à atenção.” Abstrai de um grupo de atributos, e já decompõem 

internamente embora ainda de forma precária.  

2 - “Estágio de conceitos potenciais” – reúne segundo um atributo comum vinculado a 

um grupo concreto. Caracteriza-se como uma “formação pré-intelectual” e que poderá 

ser uma ação do hábito. 

3 - “Pensamento por conceito” – A palavra exerce uma “função indicativa”, indica um 

atributo. Na formação dos conceitos participam “todas as funções intelectuais 

elementares” em “uma original combinação”, e a palavra está no centro como meio de 

“orientação arbitraria da atenção, da abstração, da discriminação de atributos 

particulares e de sua síntese e simbolização com o auxílio do signo.” (VYGOTSKY, 

2000, p.236).  

As ideias de Vygotsky na formação de conceitos – “aquisição do sentido através 

da palavra”, centram-se em que os conceitos evoluem como “significados das palavras”. 

No início as palavras são apenas generalizações rudimentares e na medida do 

desenvolvimento da criança e também com o desenvolvimento das funções como a 

atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a discriminação 

evoluem em “conceitos psicologicamente concebidos”. 

[...] um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos 
formados pela memória, é mais que um simples hábito mental; é um ato 
real e complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio 
de simples memorização, só pode ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança já houver atingido o seu nível mais 
elevado. (VYG0TSKY, 2000, p. 246) 

 

No caso das crianças com deficiência intelectual, Luria (1986, p. 66) considera 

que a formação de conceitos aparece predominantemente por meio das determinações 

reais-concretas dos significados verbais. Por consequência a consciência destas possui 

um caráter no qual predomina o concreto imediato, não refletindo as relações lógico-

verbais. O autor diz que a criança tem dificuldades de abstrair o traço e o introduzir a 

uma categoria e, usualmente substituirá a resposta assinalando a diferença e 

introduzindo a uma situação concreta vivenciada. Ainda assinala que “mesmo depois de 
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fornecida possível resolução “categorial” da tarefa, estas crianças continuam 

realizando-a como antes.”  

Finalmente Vygotsky (2000, p. 169), mostra que a formação de conceitos surge 

“sempre do processo de solução de problemas que se coloca para o pensamento”, e 

como resultado desse problema surge o conceito. Os processos mentais que participam 

da formação de conceito são as associações, o pensamento, a representação, o juízo, 

às tendências determinantes, sendo que nenhum deles é fator causal para o 

surgimento de pensamento ou conceito.  

Luria (1986, p. 68) pontua que Vygotsky observou que nas crianças com 

deficiência intelectual a “zona de desenvolvimento proximal” parece muito pequena, 

devido a falta de mediações propiciadas pela escola à época. A criança com deficiência 

intelectual não recebia a mediação da educação para passar do pensamento real-

concreto para o abstrato, dificultando suas possibilidades de “tomar consciência das 

operações que executava”. 

Pode-se construir fundamentos e estimar a relevância nos achados científicos de 

Vygotsky e Luria, mas é necessário considerar que seus estudos e experimentos 

basearam-se em instrumentos e dados obtidos de situações compatíveis e estudadas 

em determinado momento histórico diferente do atual. Nesse sentido, a teoria do 

desenvolvimento do sujeito também sofre determinações e influências do meio histórico 

e cultural. Na época dos experimentos desses dois pesquisadores, suas pesquisas 

eram desenvolvidas de forma individual. Atualmente e seguindo seus fundamentos, 

utilizam-se tecnologias e instrumentalizações que permitem a interação e o 

desenvolvimento das crianças, a partir do seu meio e de suas potencialidades. 
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2.4 – Contextos da pesquisa  

 

A Pesquisa realizou-se em escolas da rede municipal de ensino de Balneário 

Camboriu-SC, mais especificamente em duas Salas de Recursos Multifuncionais - 

SRMs da rede que funcionavam como salas polo, com atendimento no contraturno da 

escola. As escolas selecionadas foram caracterizadas como escola A e B.  

 

Escola A 

A escola caracterizada como A se situava no bairro dos Municípios, da cidade de 

Balneário Camboriu-SC, oferecia o ensino básico e fundamental e possuía um total de 

533 alunos matriculados. Esta possuía um corpo técnico composto de diretora, 

secretária, dois assistentes administrativos, dois bibliotecários, supervisor escolar, dois 

orientadores educacionais, dois apoios educacionais, sete serventes, cinco cozinheiras, 

vinte e sete professores, fonoaudióloga, três professoras de Atendimento Educacional 

Especializado-AEE. 

 Na SRMs atuavam três professores, um que atendia individualmente os alunos 

provenientes de diferentes escolas do polo e dois que atuava diretamente em sala de 

aula para auxílio do aluno público-alvo da Educação Especial. A escola possuía um 

total de dez alunos matriculados na referida sala.  

 Na escola funcionava uma biblioteca, sala de professores, cozinha, refeitório, 

sala de educação física, laboratório de informática e ciências, sala de direção, duas 

salas de orientação educacional, sala de supervisão escolar, SRMs para AEE e 

atendimento em conjunto com a fonoaudióloga, espaço físico para recreação e 

atividades de educação física.  

A escola não possuía rampas para acesso ao segundo andar. O aluno com 

deficiência física tinha que se servir do auxílio do professor para frequentar a sala de 

informática, os banheiros estavam sendo adaptados para uso de deficiências físicas. 

A figura 1 apresenta uma visão panorâmica do espaço físico, recursos e 

mobiliários da SRMs descrita: 
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Figura 1- Sala de Recursos Multifuncionais CEM A 

  

Fonte: Foto coletada pela pesquisadora 

 

A Sala de Recurso Multifuncionais da escola A apresentava-se bem iluminada, 

arejada, com espaço de 15 metros quadrados. A sala era dividida por um armário com o 

propósito de criar espaço para a fonoaudióloga trabalhar. Possuía duas mesas com 

cadeiras e uma mesa adaptada para uso de cadeirante, um armário e uma estante, dois 

quadros para colagem, materiais diversos para o uso na sala, bem como jogos 

pedagógicos diversos e brinquedos. Possuía dois computadores, sendo um com 

acesso a internet.  

 

Escola B 

A escola caracterizada como B situava-se no bairro Aririba da cidade de 

Balneário Camboriu-SC. Oferecia ensino fundamental do primeiro ao nonos ano e 

possuía 984 alunos matriculados. 

Tinha um corpo técnico formado por diretora, um administrador, três assistentes 

de administração, uma secretária, uma bibliotecária, uma auxiliar de bibliotecária, 45 

professores, cinco professores para atendimento educacional especializado, seis 

cozinheiras, duas orientadoras educacionais duas supervisoras escolares e uma 

psicóloga. 

Na SRMs estavam matriculados 26 alunos que eram atendidos no contraturno 

pelos cinco professores, sendo três efetivos e dois contratados temporariamente. 
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No primeiro e segundos pisos da escola funcionavam a secretaria, uma sala de 

administração, sala de diretoria, sala de professores, SRMs, sala de apoio pedagógico, 

sala para atendimento de psicologia, sala de telefonista, cozinha, refeitório, laboratório 

de informática, laboratório de ciências, sala de artes, sala de coordenação e auditório, 

uma quadra branca coberta, sala de jogos, sala de dança e teatro e ginásio para uso de 

educação física.  

No terceiro piso funcionava uma sala de estudos e de informática com acesso a 

internet para professores, seis salas de aula funcionando com terceiro, quarto e quintos 

anos, sala de coordenação e sala para que no noturno funcionasse o CEJA, com sala 

de coordenação para essa modalidade de ensino. 

No quarto piso funcionavam oito salas de aulas para os sextos, sétimos, oitavos 

e nonos anos e duas salas de coordenação. 

A escola encontrava-se em sua estrutura de acesso adaptada para o uso de 

cadeirantes e pessoas com deficiências, bem como tinha banheiros devidamente 

adaptados. 

A figura 2 apresenta uma visão panorâmica do espaço físico, recursos e 

mobiliários da SRMs descrita: 

Figura 2- Sala de Recursos Multifuncionais do CEM B 

  

Fonte: Foto coletada pela pesquisadora 

 

A Sala de Recurso Multifuncional da escola apresentava-se bem iluminada e 

arejada com janelas grandes e espaço de 30 metros quadrados. Possuía duas mesas 

grandes, mais duas pequenas e cadeiras, um armário e duas estantes, um quadro 
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grande para colagem, jogos pedagógicos e brinquedos, materiais diversos para o uso 

na sala. Também possuía dois computadores, sendo um com acesso a internet, 

televisão, aparelho de som pequeno e ar condicionado. 

A sala de SRMs B apresentava-se em estrutura como a maior do município, era 

organizada em materiais de acesso aos alunos e professores, como livros de história e 

didáticos.  

 

2.5 Os sujeitos da pesquisa 
 

Para entender sobre o trabalho desenvolvido com os alunos nas SRMs recorri a 

uma entrevista com pais ou responsáveis e com o professor da sala, as informações 

coletadas subsidiaram as observações e as avaliações efetuadas com os alunos. 

 
2.5.1 Os alunos selecionados 
 

A seleção dos alunos para a participação na pesquisa seguiu a matrícula destes 

nas referidas escolas e com os seguintes critérios: 

- Escolas que tivessem implantadas as SRMs; 

- Alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino;  

- Alunos com laudos diagnósticos de deficiência intelectual; 

- Frequência às SRMs no turno inverso a escolarização. 

Para manter o sigilo devido, e em defesa das escolas e das crianças 

pesquisadas, utilizei nomes fictícios. 
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Quadro 1- Característica e denominação das crianças pesquisadas 

Instituição Sujeitos Idade Sexo Ano Laudo 

A Teo 7 a. 11 m M 2º Hidrocefalia, e Má Formação de Arnold Chiari
1
 e 

Deficiência intelectual. (Diagnóstico clínico por 
neurologista) 

B Lia 7 a. 4 m F 2 º Deficiência Intelectual
2
 (Diagnóstico clinico por 

neurologista) 

 

2.5.2 Os professores das SRMs 

 

Os professores das SRMs possuíam graduação em pedagogia anos iniciais e 

pós-graduação na área de educação especial. Para desenvolverem seu trabalho nas 

salas e aprofundarem conhecimentos procuravam informações em cursos de 

capacitação na área da educação especial, oferecidos pela prefeitura.  

 

Quadro 2- Característica e denominação dos professores das SRMs 
Instituição Prof. Idade Gênero Tempo 

atuação 
Titulação Formação 

A A 29 a    F 04 anos  Pedagogia Habilitação 
em Educação Infantil e 
Séries Iniciais.  

Especialização em 
Educação Especial 
e Práticas 
Inclusivas. 

B  B 55 a    F 22 anos  Pedagogia Plena em 
Séries Iniciais 

Pós-graduação 
Deficiência 
Intelectual  

                                                
1
 Hidrocefalia que segundo Hortêncio et al (2001) caracteriza-se por aumento da pressão intracraniana no sistema 

ventricular cerebral causada pela acumulação de líquidos cefalorraquidiana– fluido corporal que ocupam os espaços 
entre o crânio e o córtex cerebral e que agem como amortecedor para o mesmo e a medula espinhal. Uma das 
anomalias mais comuns e pode ser associada a outras malformações intracranianas, especialmente a hipoplasia do 
corpo caloso, encefaloceles e cistos aracnoides.  

Segundo Salomão, (1988), a má Formação de Arnold Chiari, foi descrita primeiramente por John Cleland em 1883, 
e posteriormente em 1891 por Hans Chiari em quatro grupos. A má formação do aluno encaixando-se na Chiari II 
(CM-I) caracteriza-se por deslocamento para baixo do vermis cerebelar e as amigdalas, com má formação 
acompanhada por lombar mielomeningocele ou espinha lombossacra ou herniação tonsilar abaixo do forame magno, 
causando características clínicas como paralisia abaixo do defeito espinhal.  
2
 A AAIDD- Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento a partir de 2007 incentiva o uso de 

“deficiência intelectual” para o que se designava “retardo mental”. O DSM IV define deficiência intelectual como 
crianças com "limitações significativas tanto no funcionamento intelectual (raciocínio, a aprendizagem da resolução 
de problemas), e no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de habilidades de vida diária sociais e 
práticas", com início antes dos 18 anos de idade. Limitação da capacidade intelectual corresponde a um QI inferior a 
70 para 75. O padrão e a intensidade dos apoios são classificados como intermitente, limitado, extensivo ou 
generalizado.  
A AAIDD faz uma reflexão sobre os conceitos transcritos pelo DSM IV e essas caracterizações e pressupõe 
considerar antecipadamente alguns quesitos para sua utilização no momento da avaliação. Para valida-las são 
necessárias avaliações e identificações de alguns pontos fortes e individuais: as limitações em relação à idade da 
criança, a cultura, a experiência e o ambiente. Deve-se considerar ainda, as diferenças de língua e cultura, os 
fatores: de comunicação, motor, sensorial e comportamental, as limitações que caracterizam os suportes necessários 
para o agravante da deficiência, o fornecimento de apoio adequado por um longo período. (AAIDD, 2012) 
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2.6 Procedimentos da pesquisa 
 
 
2.6.1 Coleta de dados 
 
 

Para a coleta de dados primeiramente me dirigi a Secretaria de Educação no 

Departamento de Educação Especial e através da diretora do departamento foram 

indicadas as escolas da rede municipal de ensino regular de Balneário Camboriú - SC 

com maior demanda. A diretora solicitou uma visita às escolas para a efetivação de 

uma conversa com as referidas professoras das SRMs, assim coletando as informações 

dos alunos que se encaixavam nos critérios da pesquisa e disposição familiar para a 

adesão na pesquisa.  

Após ter definido o campo de pesquisa prossegui por meio das apresentações as 

diretoras das referidas escolas. Durante os meses de fevereiro e março de 2012 foram 

efetuados os encontros com os encaminhamentos de cartas de apresentação e 

consentimento do Departamento de Educação Especial à gestora de cada escola 

apresentando a pesquisadora. Nesse encontro a pesquisadora esclareceu a gestora 

escolar o desenvolvimento, objetivos e fundamentos da pesquisa.  

 

Entrevista com professores e familiares 

 

Nessa primeira etapa envolveu também as entrevistas com os professores das 

SRMs, com objetivo de observar as salas, conhecer o ambiente, coletar informações 

sobre os instrumentos utilizados, laudos, avaliações realizadas e o desenvolvimento do 

trabalho com os alunos. 

No final de abril a começo de maio foram realizadas as entrevistas com 

familiares ou responsáveis com o objetivo de apresentar a pesquisa, seu 

desenvolvimento, seus benefícios e obter o consentimento para a sua realização. 

Através dessa entrevista também visei à obtenção de maiores informações do 

comportamento do aluno, seu desenvolvimento, suas atividades extracurriculares e seu 

envolvimento familiar. 
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Para as entrevistas e coletas de dados utilizei recursos tecnológicos como: 

gravador de áudio, filmadora e máquina fotográfica. Além disso, fiz anotações em fichas 

e diários, analisei documentos como os laudos diagnósticos e observei registros de 

professores e materiais utilizados em sala, bem como verifiquei material do aluno 

desenvolvido em sala regular de ensino. 

Os dados coletados registrados tanto em instrumentos tecnológicos como 

observações e manuscritos foram analisados de forma sistemática. As entrevistas 

foram gravadas e transcritas para a análise dos dados. (APÊNDICES H e I) 

 As atividades dos alunos foram filmadas analisadas e transcritas em passos 

dentro da Avaliação Assistida, procurando sistematizar as fases descritas.  

 

Avaliação nas SRMs - Salas de Recursos Multifuncionais analisadas. 

 

Para iniciar os trabalhos realizei uma entrevista com professores das SRMs, com 

o propósito de coletar dado sobre o funcionamento, o desenvolvimento dos trabalhos e 

as metodologias de avalições aplicadas com os alunos.  

Abaixo transcrevi alguns recortes de diálogos acontecidos com os professores e 

que esclarecem como são desenvolvidos os trabalhos nas salas. 

Os professores entrevistados afirmaram que a avaliação baseava-se no que diz 

o laudo. Para maiores conhecimentos e informações sobre os transtornos/deficiências 

procuravam a Internet e livros. Também buscavam subsídios para os trabalhos nas 

entrevistas efetuadas com pais ou responsáveis.  

Na verdade assim o que diz no laudo não é muito... só diz “deficiência 
intelectual CID tal,” não lembro o número... e só. E ai, a gente começa a 
pesquisar. Que nem, por exemplo, tem um aluno que tem hidrocefalia 
junto com a má formação de Arnold Chiari, que é um problema de 
coluna e deficiência intelectual. Daí a gente, pesquisa o que é cada 
doença, a explicação de cada doença. As dificuldades a gente fala com 
o professor, o que ele tem mais dificuldades e ai a gente através de 
jogos aqui na sala, vê o que ele tem mais dificuldades e em tal área,... 
Vai seguindo por essas dificuldades. (Fala da professora B) 

 
 A avaliação não seguia uma teoria, um modelo ou roteiro padrão vindo da 

Secretaria Municipal da Educação Especial. Os professores começavam um trabalho de 

jogos, brincadeiras e tarefas para se inteirar sobre as dificuldades e potencialidades dos 
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alunos. Utilizavam o material existente na SRMs. A avaliação era global, não eram 

abordados critérios, definições específicas por deficiências. Não eram usados recursos 

diferenciados na avaliação. 

porque as nossas atividades elas são planejadas conforme a deficiência 
do aluno, cada deficiência ela apresenta uma dificuldade, claro que a 
gente não pode generalizar, todos os déficits cognitivos apresentam tal 
dificuldade, mas nós nos baseamos pelo laudo para assim planejar o 

que nos vamos trabalhar com esse aluno.” (fala da professora B). 
“a criança chega com um laudo, ela está no terceiro ano, ela chega para 
mim. Ai eu tento com um jogo, nível de terceiro ano, pra ver se ele 
consegue fazer. Ele não consegue relacionar, separar, ai eu vou 
diminuindo a dificuldade para dele, e vou registrando. Ai, depois que eu 
fiz isso, estendo uma corda no chão, o faço caminhar pra ver se tem um 
equilíbrio, espaço, faço todo esse trabalho. Ai, depois eu vejo como vou 
iniciar com ele.” (fala da professora B). 

 

Os professores das SRMs trabalhavam em conjunto com os professores das 

salas regulares, estavam presentes no planejamento das atividades de sala quando 

eram solicitadas, procuravam adaptar os conteúdos às atividades da SRMs.  

[...] quando a professora faz o planejamento, eu sento e planejo junto, 
daí eu faço as adaptações do conteúdo dela para o caderno do aluno. 
Tipo ela vai ler um texto, eu pego uma gravura que se identifique com o 
tema do texto, coloco no caderno do aluno. Quando todos os alunos vão 
ler o texto e chega à vez desse meu aluno, a professora pede pra que 
ele fale o que esta vendo, daí ele vai falar o que ele esta vendo ali, é 
uma leitura oral,... Assim ele cria, acho que esta fazendo uma leitura, e 
acho que ele não vai deixar de ler, esta fazendo uma leitura visual. [...] 
Depois ela faz a avaliação do texto, a interpretação.  Ai eu digo pra ele, 
qual é o maior personagem que você esta vendo aqui no texto, quem 
que é o dono do texto, ou quais quantos bichinhos tem,...  Daí eu vou 
registrando, diferente do que a professora esta fazendo lá, mas ele não 
deixa de estar fazendo uma interpretação de texto. (fala da professora 
A) 

Pode-se considerar através das falas dos professores que o planejamento das 

atividades era construído de suas experiências e também de experiências com 

atividades desenvolvidas com o aluno no cotidiano da sala. A avaliação dos alunos 

seguia as atividades da professora ou realiza-se no decorrer do tempo pelo que o aluno 

demonstrava estar progredindo na aprendizagem escolar. 

Observa-se a necessidade de embasamento metodológico e teórico que subsidie 

o planejamento das tarefas a serem desenvolvidas, bem como a avaliação das 

aprendizagens dos alunos. 
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 Avaliação dos alunos 

 

Os encontros ocorreram na escola. Para tanto foi utilizado o espaço das SRMs. 

As entrevistas e as avaliações foram marcadas antecipadamente com o professor da 

SRMs em horários que a escola disponibilizou e dentro de seu calendário, adequando-

se também as reuniões pedagógicas e faltas dos alunos aos encontros marcados. 

Procurei organizar as avaliações de forma que o aluno não pudesse sentir-se cansado, 

utilizando um tempo de aproximadamente 5 a 15 minutos por aplicação.  

Para que a avaliação ocorresse conforme as abordagens pesquisadas, em 

dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 foram produzidos pela pesquisadora alguns 

testes baseados nos fundamentos e nas teorias e pesquisas já firmadas cientificamente 

por Luria (1986) e Vygotsky (2000, 2001) e na metodologia da Avaliação Assistida 

segundo Linhares et al. (1998), (2006) e Santa Maria (1999).  

Em cada um dos instrumentos escolhidos para a avaliação procurei destacar a 

relevância deste para a escolarização do público alvo da educação especial nas 

classes regulares. 

Os procedimentos da avaliação foram divididos nas seguintes etapas: 1º) 

Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, 2º) Jogo de Perguntas e Busca com 

Figuras Geométricas, 3º) Jogo de Perguntas e Busca com Figuras Diversas, 4º) Raven, 

5º) Cara a Cara, 6º) Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais.  

Para a descrição das avaliações e análises dos dados coletados foram feitos 

recortes dos diálogos ocorridos. Nestes aparecem às mediações acontecidas e os 

critérios de análises considerando as etapas da avaliação assistida: Fase Inicial Sem 

Ajuda, Fase de Assistência e Fase de Manutenção. 

Nos quadros focalizei os critérios de análises de Organização de Tarefas, Nível 

de Envolvimento, Entendimento da Tarefa e a Repercussão na Escolarização em que 

aparece o desenvolvimento da avaliação em cada uma de suas etapas.  

No intuito de analisar as estratégias cognitivas na resolução de tarefas, nível de 

envolvimento e entendimento da tarefa, utilizei o Protocolo de Avaliação das Operações 

Cognitivas Envolvidas na Resolução de Tarefas em Linhares (2006) e Santa Maria 
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(1999), bem como o Protocolo de Avaliação do Comportamento Geral da Criança na 

Resolução da Tarefa para a avaliação comportamental. (ANEXO A)  

Das transcrições e análises dos diálogos entre a pesquisadora e o aluno fiz 

recortes que considerei passíveis de demonstrar ao leitor o processo de avaliação 

desencadeado, as mediações realizadas e as respostas relevantes para os propósitos 

do aluno. 

Para o estabelecimento de relação de empatia entre pesquisador e pesquisado, 

o primeiro encontro foi baseado no modelo da E.O.C. A - o Roteiro de Observação 

Clínica Comportamental da Criança orientada para a aprendizagem, baseado nas 

proposições de Visca (1987). Nesse primeiro encontro avaliei a aprendizagem do aluno 

na escrita e em noções matemáticas. 

O JPBFG – Jogo de perguntas e Buscas de figuras Geométricas, JPBFD – Joga 

de Perguntas e Buscas de figuras Diversas, e o Jogo Cara a Cara seguiram a proposta 

da Avaliação Assistida e suas fases: preliminar, inicial sem ajuda, assistência e 

manutenção.  

Utiliza-se a fase preliminar como meio de descrição da tarefa e avaliação do 

entendimento do aluno na proposta efetuada.  Na fase inicial sem ajuda possibilita-se 

ao aluno que desenvolva sozinho a tarefa e avalia-se o entendimento o rendimento na 

mesma e seu desenvolvimento real.  Na fase de assistência e manutenção media-se a 

tarefa, colaborando no entendimento e desenvolvimento desta. Avalia-se o 

desenvolvimento potencial do aluno após a mediação. 

Para a aplicação e avaliação do teste Raven segui o caderno de aplicação e 

avaliação de Angelini et al. (1999), e Santa Maria (1999), Dias el at. (2010) e Linhares 

et al. (2006). 

 As avaliações dos conceitos seguiram a proposta de Luria e Vygotsky, levando 

em consideração a mediação do pesquisador no entendimento da tarefa e a avaliação 

do desenvolvimento real e potencial do aluno. (ANEXO D) 

A coleta de dados foi dividida em encontros conforme a aplicação das tarefas, 

levando-se em consideração as necessidades do aluno. 
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2.6.2 - Métodos e Procedimentos da Avaliação Aplicados 

 

1 - E.O.C. A 

No primeiro encontro foi desenvolvido com os alunos a E.O.C. A – Entrevista 

Operativa Centrada na Aprendizagem, baseado nas proposições de Visca (1987).  

O objetivo na escolha desse procedimento para o primeiro encontro foi 

desenvolver interação e relação de empatia e familiarizar o examinando com a situação 

de avaliação. Utilizam-se materiais diversos e de uso da criança no cotidiano escolar e 

familiar, avaliando seu entendimento do meio e facilitando a interação e iniciativa de 

participação nas tarefas propostas. 

Contrariamente à modalidade tradicional em que a abertura do 
diagnóstico se inicia com anamnese, eu o inicio com a E.O.C.A. 
(entrevista operativa centrada na aprendizagem). Isto responde a 
diferentes motivos. Um deles é que os pais, invariavelmente ainda 
que com intensidades diferentes, durante a anamnese tentam impor 
sua opinião, sua ótica, consciente ou inconsciente. Isto impede que o 
agente corretor se aproxime “ingenuamente” do paciente para vê-lo 
tal como ele é para descobri-lo. (VISCA, 1987, p. 70) 
 

Visca não acredita na generalização de uma bateria pré-existente de testes 

aplicada a todos os avaliados de modo igual. Acredita-se que possam ser usados novos 

instrumentos que atendam as necessidades de cada criança avaliada. 

Considera-se que esse instrumento permite levantar subsídios relevantes no 

contexto escolar para as avaliações do aluno e o planejamento do professor nas SRMs. 

Entre alguns se destacam: a dinâmica corporal presente na tarefa, a 

organização, o entendimento desta, a criatividade, o comportamento, a temática 

manifesta inicialmente, as noções de escrita e de número, permitindo uma primeira 

avaliação pedagógica. Através do material escolhido pelo aluno e outros oferecidos 

para desenvolver as tarefas é possível avaliar conteúdos de matemática e conteúdos 

envolvendo a leitura e escrita. 

Para a E.O.C. A ofereceu-se aos alunos materiais utilizados por eles na escola e 

em casa, como cola, tesoura, lápis, lápis de cor, canetinhas, papéis, revistas, livros de 

histórias, papéis coloridos, quebra cabeças, jogos. Pede-se para o aluno escolher três 

atividades para os trabalhos, e deixa-se ele desenvolve-las como quiser. 



45 
 

 

Figura 3- E.O.C. A – Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem 

 

Dados coletados pela pesquisadora 

 

2 - JPBFG - Jogos de Perguntas e Busca com Figuras Geométricas 

  

Linhares et al (2006, p. 24) destacam que na tarefa de busca de informações 

restringindo as alternativas poderão ser identificadas algumas funções cognitivas 

importantes definidas por Feuerstein et al. (1980), como: 

Comparação sistemática de atributos de estímulos, procedimento 
analítico, relação de dados relevantes em contraposição a dados 
irrelevantes na solução de problemas, consideração de duas ou mais 
fontes de informações simultâneas e manutenção de constância de 
determinado atributo associado à variação dos demais. 
 

O jogo é constituído de 20 pranchas combinando oito figuras, sendo três figuras 

geométricas (quadrado, triângulo e círculo) e variando em cor (amarelo, azul, 

vermelho), tamanho (grande e pequeno). A figura alvo é previamente estabelecida pelo 

examinador.  

Nos dois jogos a situação de avaliação em sessões divididas nas fases: inicial 

sem ajuda (SAJ), assistência (ASS) e manutenção (MAN). Para os dois testes utiliza-se 
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o mesmo método na maneira de jogar. Instrui-se a criança para que adivinhe a figura 

que o seu companheiro pensou através de perguntas sobre os atributos da mesma. O 

companheiro jogador deverá sinalizar somente com a palavra SIM e NÃO, e diante 

dessa resposta a criança deverá ir tirando as figuras até que fique somente uma, que 

deverá ser a figura selecionada pelo companheiro jogador. 

Segundo Linhares et al. (1989 p. 240), na fase inicial sem ajuda a criança recebe 

instruções iniciais padronizadas podendo ser utilizadas instruções básicas e simples 

como, “Nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas em que eu vou pensar em 

uma dessas figuras” – utilizando o primeiro cartão –"e sua tarefa é descobrir qual é a 

figura em que eu estou pensando. Só que para descobrir você precisa me fazer 

perguntas sobre as figuras, sobre sua cor, forma e tamanho e eu só posso responder 

SIM e NÃO”. 

Na fase de assistência utilizam-se mediações livres, regulando as necessidades 

da criança, nessa maior mediação podem-se utilizar associações com blocos lógicos, 

instruções passo-a-passo, tolerância ao erro, adicionais de memória, comenta-se sobre 

as perguntas que são irrelevantes, até chegar à solução de problema. Valorizam-se 

também as estratégias efetivas na solução final. 

Nessa fase faz-se a mediação com cartões em branco que o aluno vai tampando 

as figuras que ele excluí do jogo. 

Na fase de manutenção há a suspensão da mediação, a assistência do 

examinador, informa-se à criança que agora ela já é capaz de jogar sozinha sem ajuda. 

Nessa fase poderá ser avaliado o nível de desenvolvimento potencial e as situações 

que poderão ser mediadas na aprendizagem do aluno. 

Destaca-se nesses jogos bem, como no jogo Cara a Cara a importância das 

observações de fatores influentes na escolarização como: a incorporação das 

operações de classificação e seriação, a resolução de problemas, a atenção e 

concentração, o entendimento e o envolvimento do aluno nas tarefas propostas, a 

evolução que o mesmo apresenta na sequência das fases. Nos conteúdos de 

matemática podemos levantar pontos sobre a exploração do espaço físico - 

transformações isométricas, topológicas, projetivas e classificação de figuras (forma e 

tamanho). 
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3- JPBFD - Jogam de Perguntas e Busca com Figuras Diversas  

 

Baseando-se em Santa Maria (1999), Dias el at. (2010) e Linhares et al. (2006), 

o jogo é constituído por figuras coloridas organizado em vinte e cinco arranjos de oito 

figuras cada: figuras geométricas, flores, homens, cachorros, sorvetes, meios de 

transportes, casas e talheres. O jogo tem o objetivo de investigar as estratégias usadas 

na resolução de problema. Através de perguntas e buscas e o raciocínio de exclusão o 

examinando deve adivinhar qual a figura de cada arranjo que o examinador selecionou.  

 

Figura 4- Jogo de Perguntas e Busca com Figuras Geométricas e Jogo de Perguntas e Busca 
com Figuras Diversas  

   

Testes produzidos pela pesquisadora - Baseado na Avaliação Assistida. 

 

4 - Jogo Cara a Cara da Estrela 

 

Esse jogo foi adotado na presente pesquisa por apresentar objetivos que 

confirmam as análises dos demais jogos propostos pela Avaliação Assistida, como 

descreve Linhares et al. (2006). O jogo tem por objetivo analisar a transferência de 

perguntas de busca de informações e observar também a atenção da criança. 

Possibilita ao examinador maior análise das mediações efetuadas na fase de 

assistência, servindo assim como manutenção. 
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Figura 5- Jogo Cara a Cara 

 

Fonte Coletada pela pesquisadora. (Manufatura de Brinquedos da Estrela AS. Fabricado sob 
licença da Hasbro, Inc. Pawtucket, Rhode Island, USA). 
 

O jogo Cara a Cara apresenta o método de jogo semelhante aos JPBFG e 

JPBFD, as figuras do jogo possuem critérios de seleção que condizem com 

características de pessoas como cor, raça, acessórios, cor e comprimento de cabelo, 

entre outros. 

 

5 - Teste Raven 

 

A validade dar-se-á também pela aplicação do teste padronizado Raven, sendo 

um teste de uso exclusivo do psicólogo foi avaliado e aprovado pelo CFP - Conselho 

Federal de Psicologia. Na pesquisa foi utilizado a escala “Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven - Escala Especial” de Angelini et al. (1999), que se apresenta 

dividida em três séries: A, AB e B, cada uma com 12 problemas em ordem de 

dificuldade crescente, sendo a AB uma série intermediária entre as outras duas. 

O teste foi adaptado pela pesquisadora para a facilitação nas explicações e 

mediações, construindo assim as formas A1, A2, A8 e AB2 no tamanho original 
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apresentado no caderno de aplicação e baseando-se na forma do teste em Tabuleiro 

com peças móveis segundo Angelini et al. (1999). 

Em Linhares et al. (1998, p. 237), o Raven apresenta-se como uma tarefa de 

resolução de problemas que fornece “informações relevantes acerca do funcionamento 

cognitivo da criança”. Aplicado na situação da Avaliação Assistida visa “otimizar” a 

situação de avaliação e verificar a melhora das condições de aplicação, seguindo com a 

mediação quando aparecem respostas incorretas, podendo aparecer melhoras também 

nas operações cognitivas deficitárias. 

Cabe ressaltar que não se considerou nessa avaliação o percentil e os escores 

alcançados pela criança que caracterizam um diagnóstico clínico, mas o que é possível 

extrair de fatores relevantes nas suas capacidades mentais para ajudá-la diante do 

processo de elaboração conceitual, com base na mediação realizada. 

 

Figura 6- Teste Raven – Adaptação para avaliação 

   
Adaptação produzida pela pesquisadora 

O teste Matrizes Progressivas de Raven e Escalas de Vocabulários de 
Raven foram desenvolvidos para avaliar, de maneira tão simples, rápida 
e não ambígua quanto possível, os dois componentes de g (edução e 

reprodução), visando ao estudo das origens genética e ambiental 
dessas duas capacidades e suas consequências pessoais e sociais. 
(ANGELINI et al., 1999). 
 

O autor denomina g como “fator geral” na capacidade mental e edução como a 

atividade mental que envolve a capacidade de extrair significado de uma situação 

confusa, a capacidade de resolver o problema, desenvolver na criança o sentido de 

regras não escritas na linguagem.  Em reprodução como o “domínio a lembrança e a 
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reprodução de materiais (em grandes partes verbais) que constituem uma base cultural 

de conhecimentos explícitos, normalmente verbalizados". 

Destaca-se no teste Raven a sua contribuição para os fatores de escolarização 

como: a capacidade de resolver problemas com diferenciação de dificuldades, a 

capacidade de edução de relações, “processo de extrair novos “insights” e informações 

daquilo que já é percebido ou conhecido”. (ANGELINI et al., 1999, p. 05) A capacidade 

de análise da criança de percepção contextual da forma e de espaço.  

Análise não significa “cortar em pedaços ao acaso”. Significa investigar 
relações potenciais sugeridas pela nossa compreensão do todo. 
Precisamos ter também representações simbólicas de linhas, círculos, 
quadrados e retângulos. Como poderemos observar mais tarde, isso não 
quer dizer que precisamos ter palavras para definir essas coisas. A 
capacidade para perceber todas essas coisas é baseada na experiência 
e na aprendizagem cultural. (ANGELINI et al., 1999, p.05). 

 

6 – Métodos de Determinação de Conceitos e Formação de Conceito Artificial 

 

O Método de Determinação de Conceitos ou determinação do significado da 

palavra segundo Luria (1986), permite descobrir qual é o caráter dos enlaces (reais 

imediatos ou lógico-verbais) que se encontram por trás da palavra e desempenham um 

papel preponderante no desenvolvimento infantil. Ele admite a possibilidade de estudar 

quais são os reflexos contidos na palavra e por qual sistema de operação psicológica 

realiza-se a terminação do significado da palavra em cada etapa do desenvolvimento e 

em cada entidade patológica. 

O Processo de Formação de Conceitos foi proposto primeiramente por N. Ach e 

depois, aproximadamente 50 anos mais tarde aprimorado por Vygotsky e Sajarov. O 

método permitiu pela primeira vez, a possibilidade de descrever os enlaces semânticos 

contidos nas palavras, de estudar detidamente os processos psíquicos que estão por 

trás das palavras nas consecutivas etapas do desenvolvimento e a estratégia da 

atividade psíquica como resultado da qual se produz a formação do conceito.  

A aplicação dessa prova permite realizar a análise de como, o sujeito elabora 

conceitos artificiais, quais os passos que cumpre e que estratégias seguem etc. Os 

sujeitos criam uma série de hipóteses consecutivas, comparam estas hipóteses com 
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fatos reais, rejeitam as hipóteses falsas e as substituem por outras novas, etc. Assim 

pode-se analisar como forma-se um novo conceito. 

 

Figura 7- Método Determinação de Conceitos (LURIA, 1986) e de Formação de Conceito 
Artificial (VYGOTSKY, 2001).  

   

   

Fonte: Testes produzidos pela pesquisadora 
 

O destaque na Determinação de Conceitos bem como a Formação de Conceitos 

Artificiais quanto aos fatores de escolarização, centra-se na criação de hipóteses por 

parte da criança para a formação do processo de conceitos e seu desenvolvimento do 

pensamento por complexo para o pensamento abstrato.  

Na observação dos estágios que a criança atinge e sua elaboração, como 

informações desordenadas, percepção globalizada, tendência de ordenar segundo 

única impressão de elementos desconexos, poderão ocorrer à situação de mediação e 

com a mesma ocorrer o auxílio ao aluno no entendimento de formações de conceitos 

mais elaborados e complexos. (VYGOTSKY, 2000, 2001; LURIA, 1986) 
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A aplicação foi dividida em quatro partes: 

1ª parte – Método de Determinação de Conceitos: formuladas perguntas sobre: 

O que é para você? (um cachorro - uma árvore - o leite - uma mesa) – Reconhecimento 

do conceito com desenhos, acompanhado da pergunta – O que é isso? (cachorro, 

árvore, leite, mesa).  

2ª parte - Comparação e diferenciação:  

Mediante dois desenhos (pão e faca) pergunta-se: o que é isso para cada um 

deles; o que eles tem de comum? Repete-se essas perguntas para os demais 

desenhos (moto e bicicleta, vaca e cavalo, computador e lápis). 

3ª parte – Classificação - o quarto excluído: 

Mostra-se desenhos de (guarda-chuva, maçã, tomate, cenoura) perguntando 

para que serve cada um deles, e após – O que tem de diferente entre os quatro 

elementos? 

4ª parte – Método de Determinação de Conceitos através de fotos: Mostram-se 

fotos de cachorros e cavalos diferentes, acompanhado da pergunta - O que é um 

cachorro (cavalo) para você? Realiza-se a mediação com perguntas para que o aluno 

elabore o conceito de “animais”, através de seriação, classificação, agrupamento. 

Repete-se as mesmas questões com as diferentes categorias “flores”, “frutas” e 

“verduras”.  

5ª parte – Método de Formação de Conceitos Artificiais: 

As peças escolhidas para a avaliação tem como critérios: cor (amarelo, azul, 

vermelho), tamanho (grande e pequeno), forma (quadrado, triângulo, círculo, retângulo), 

largura (grosso e fino). 

Solicita-se o reconhecimento das peças. ( O que você conhece das peças que 

estão na mesa? Começa a mediação em cor, tamanho, forma, observa-se o que ele 

percebe nas peças) - Vou retirar uma peça e você verá o que está escrito atrás. (retira-

se uma peça da mesa, e assim as peças que são do mesmo grupo e segue fazendo 

perguntas). Ex: Aponte as peças que pertencem ao mesmo tipo que essa que peguei. 

(mostra-se a palavra que está escrita atrás da peça (LAG, BIQ, CEV e MUR) - faz-se 

perguntas a respeito das peças apontadas pelo aluno conduzindo a mediação, no 
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intuito da conscientização do conceito e dos enlaces envolvidos na nova palavra, com 

os critérios de cor, forma, tamanho e espessura.  

 

2.6.3 – Procedimentos para Análise de Dados 

 

A proposição maior da investigação dos dados da pesquisa subsidia-se na 

análise de conteúdo do material coletado nas gravações, filmagens e anotações da 

pesquisadora. No processo da análise, foram feitas leituras e releituras do material 

coletado procurando “identificar pontos relevantes e iniciar o processo de categorias 

descritivas”, conforme descreve André (2005, p. 54). 

A categorização por si só não esgota a análise. É preciso que o 
pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando 
realmente acrescentar algo que já se conhece sobre o assunto. Para 
isso terá que recorrer aos fundamentos teóricos dos estudos e as 
pesquisas correlacionadas, estabelecer conexões e relações que lhes 
permitam apontar as descobertas, os achados do estudo. (ANDRE, 
2005, p. 54) 
 

Nesse processo de encontro com materiais existentes a respeito do assunto, 

fazem-se as conexões e certifica-se da validade e da relevância do que está sendo 

pesquisado. Levam-se em consideração as verbalizações, as mediações e as soluções 

de problemas efetuadas pela criança.  

Ao me propor entrevistar os familiares ou responsáveis pelo aluno avaliado, 

entendi que além de subsidiar a integração no espaço da história do aluno e a dinâmica 

de sua vida, essa entrevista constitui-se também como um momento de provocar as 

primeiras mudanças no comportamento da dinâmica que envolve os familiares e demais 

pessoas que estão de alguma forma ligadas a ele, mudanças essas que podem 

acrescentar em pontos positivos na sua evolução e autonomia. 

Na análise da entrevista com familiares destaquei a  contribuição destes para a 

compreensão da relação e dos movimentos dos membros da família para o cuidado, o 

lazer, o envolvimento afetivo do aluno. 

Na entrevista com professores busquei informações sobre a formação, o 

planejamento de trabalho com o aluno, o conhecimento sobre a educação especial, a 

metodologia e a teorização para desenvolver o trabalho na SRMs. 
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Segundo André (2005, p. 28), no estudo de caso o “pesquisador é o principal 

instrumento de coleta e análise de dados, haverá momentos que sua condição humana 

será altamente vantajosa, permitindo reagir imediatamente, fazer correções e descobrir 

novos horizontes.”. 

O aluno está constantemente nos ensinando, através de seu comportamento, de 

sua maneira de reagir e de interagir em seu ambiente. A subjetividade humana nos faz 

diferentes, nos faz reagirmos diante do mundo de maneiras diferentes, e o ambiente 

pode ser mantenedor ou modificador de nossas reações. 

Para a análise dos dados retirei recortes dos diálogos transcritos e efetuados 

durante a avaliação, visando ao leitor alguns pontos de entendimento das dificuldades 

que apareceram nos jogos e testes. Tais pontos além de esclarecer ao pesquisador e 

ao professor sobre as dificuldades do aluno favorecerão no planejamento das 

atividades, beneficiando-o nas mediações a serem realizadas. 

 Foram efetuadas análises individuais dos dois casos e levou-se em conta o 

comportamento do aluno diante da tarefa, a necessidade e o nível de ajuda recebido, o 

tipo de solução de problema efetuado. Também se considerou o desempenho nas 

tarefas propostas. 

Organizei a avaliação em quadros descrevendo a tarefa proposta e dividindo-o 

em objetivo da tarefa, organização do trabalho, nível de envolvimento do aluno e 

entendimento da tarefa. Após desenvolvi a análise dos dados de cada tarefa proposta, 

procurando subsídios nos protocolos, nos diálogos transcritos, nas observações 

anotadas e na teorização encontrada sobre a metodologia desenvolvida.  

Em seguida procurei analisar as aprendizagens ocorridas no processo de 

mediação em cada tarefa proposta, por entender que estas foram de importância única 

no processo de ensino-aprendizagem desencadeado no desenvolvimento da avaliação.  

Ao final de cada análise destaco as finalizações individuais de cada aluno, 

salientando o potencial de desempenho atingido na avaliação. 
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CAPITULO III 

AVALIANDO O DESENVOLVIMENTO POTENCIAL DE TEO: ESTRATÉGIAS, 

MEDIAÇÕES E APRENDIZAGENS 

 

O primeiro aluno avaliado - Teo estava com a idade de sete anos e onze meses. 

Frequentava a instituição A no turno matutino, e no contraturno recebia atendimento na 

SRMs por duas vezes na semana, nas segundas-feiras e quartas-feiras. O laudo 

existente na escola indicava possuir Hidrocefalia, Deficiência Intelectual e Má Formação 

de Arnold Chiari. O aluno estava inserido em uma turma de segundo ano composta de 

27 alunos. 

A família nuclear do aluno era composta de pai (padrasto), mãe, um irmão de 

nove anos e um de três anos. A mãe contou que logo que Teo nasceu o pai biológico 

os abandonou e então o avô foi que lhes ajudou no que necessitaram.  

O trabalho de monitoramento do aluno na família era feito pela mãe e todos a 

auxiliavam nas atividades diárias.  Teo ia a todo lugar levado em sua cadeira de rodas 

(supermercado, escola, passeios, etc.). Devido o tipo de mielomeningocele e que 

resultou em uma paraplegia (paralisação dos membros inferiores), o aluno não tinha 

controle esfincteanos e ficou impossibilitada de andar. Frequentava a AFADEFI - 

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos, para fazer fisioterapia duas 

vezes na semana.  

Em casa a mãe o ajudava a vestir-se, mas ele tinha autonomia na escolha de 

seu vestuário. No alimentar-se, escovar os dentes e tomar banho estava sempre 

tentando fazer sozinho, mas como ainda não tinha o controle motor necessário a mãe é 

que lhe monitorava.  

 

 

O desempenho de Teo nas Avaliações: 
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3.1 – E.O.C. A – Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem 

Quadro 3- Descrição do E.O.C.A. - Teo 

Atividade: E.O.C. A  

Descrição: Atividade de avaliação, observação, mediação e intervenção do pesquisador. 

Objetivo: Familiarizar a criança a situação de avaliação. Avaliar a existência de interação e criar uma 
relação de empatia. Avaliar: a comunicação, organização, apropriação, criatividade e o entendimento 
do meio, o desenvolvimento da aprendizagem em noções matemáticas e escrita.  

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Os materiais preparados para o aluno Teo estavam 
relacionados com tarefas que o mesmo desenvolvia na sala 
de aula e na SRMs como: Cola, tesoura, revistas, papéis 
sulfite branco e coloridos, livros de histórias, quebra-cabeças, 
lápis de cor, canetinhas, régua, jogos de montar, etc.  
 Foi desenvolvida a primeira proposta – “Gostaria que você me 
ensinasse o que você aprendeu, e o que lhe ensinaram, em 
casa e na escola”. Em primeiro lugar o aluno escolheu uma 
revista e ficou por algum tempo folhando sem prestar atenção 
na mesma. Após escolheu um estojo de pintura, papel e lápis 
e disse que ia desenhar “a Mãe” – Ao final pedi para que o 
aluno escrevesse seu nome na folha. 
Na segunda proposta foi oferecido ao aluno letras, números e 
livros para leitura. 
 

 

 
 

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DO ALUNO 
 

A proposta da avaliação neste nível envolveu: 
A- Avalia o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: relaxado; 
-socialização: participativo; 
-participação: interessado, concentrado; 
-método de trabalho: orientado, cuidadoso, persistente;  
-ritmo: disposição e sob supervisão manteve ritmo adequado 
de trabalho. 
B- As operações cognitivas envolvidas e a conduta na 
resolução das tarefas 
-conduta: reflexiva e não comparativa; 
-percepção: episódica;  
-dificuldade: identificação episódica de relevância;  
-questões: circularidade;  
-autocorreção: presença 
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ENTENDIMENTO DA TAREFA 

 
Teo apresentou: 
-Potencial de entendimento quanto às tarefas propostas; 
-Atenção e a concentração no desenvolvimento do trabalho; 
-Comunicação e a organização no desenvolver das tarefas; 
-Reconhecimento com dificuldades de associações e 
nomeações de atributos, principalmente a cor. 
 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 
 

Análises 
 

Situado o contexto da avaliação e a atitude do avaliado em relação a esta, na 

sequência detalhei recortes dos diálogos ocorridos, a análise diante das mediações 

realizadas e as respostas do aluno às questões apresentadas. Busquei evidenciar os 

aspectos descritos nos quadros abaixo apresentados, do entendimento da tarefa nas 

fases descritas na avaliação. 

Notei nesse primeiro encontro e no que se objetivou para o mesmo, que o aluno 

demonstrou envolvimento, entendimento e adesão às tarefas propostas. 

Apresentou-se aparentemente calmo, relaxado, atento e concentrado na 

conversa, pois ao folhear a revista apenas mantinha um diálogo com a pesquisadora. 

Possuía bom entendimento das orientações e associações às mediações, 

aparentava estar se integrando e construindo a relação. Comunicação fácil e fluente 

evidenciava sequência de pensamento ao contar fatos de seu cotidiano familiar. 

Quando lhe foi proposto desenvolver uma atividade diferente, demonstrou aceitação e 

interesse e a concluía com satisfação. 

No início da atividade apareceram as primeiras dificuldades de diferenciação do 

atributo cor, ao escolher a folha vermelha e nomeá-la de amarela. Essas trocas se 

repetiram por quatro vezes nessa aplicação. Ao final escreveu seu nome na folha, 

soletrando as letras do mesmo. 

P- Ahhh... então que cor que você quer (ofereço novamente) 
A- Vermelha né. 
P- Mas tem vermelha aqui?      
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A- Tem né.                                                                

P- Qual? 
A- Aqui... junto com a azul... (e puxa a amarela) 
P- Essa é a vermelha? 

A- Essa é... (pegando a amarela). 

Após as mediações observou-se que o aluno fazia associações da cor, porém 

confundia-as novamente. 

 

Figura 8- Avaliação E.O.C. A – Leitura e Escrita, Noção matemática - Teo 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 
No segundo momento foi possível observar que Teo reconhecia todas as letras 

do alfabeto, diferenciava vogais de consoantes. 

P- B mais o A.. fica o que? 
A- BA 

P- agora vou pegar o L mais o A 
A- LA 
P- todo ele fica o que? 

A- BALA 
P- o que é uma BALA? O que é para você uma bala? 
A- (pensa) aquela bala de comer né... 

P- ok. outra agora...B mais o O 
A- BO 
P- L mais o A 

A- LA 
P- tudo junto... 
A- BOLA 

P- o que é uma bola para você? 
A- de jogar. 
P- S mais o A 

A- SA 
P- P mais o O 
A- PO 

P- fica o que? 
A- SAPO 
P- para você o que é o sapo? 

A- bonito. 
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Na leitura observou-se que Teo reconhecia as letras do alfabeto, soletrava as 

sílabas por vezes tentava adivinhar a palavra. Na definição do conceito de BOLA, BALA 

e SAPO atribuíram significados próprios de pensamento concreto imediato. Apesar das 

tentativas ao concluir a leitura demonstrou compreensão do que foi lido.  

A- E-RA U-MA VE-ZZZ UM CASSS-TOR MUI-TO IN... TELIGENTE (não olha para a palavra e tenta adivinhar qual seria  

pelo inicio da mesma) 
P- Olha bem IN-? Leia as letras da palavra. 
A- IN-DE-PEN-DEN-TE... 

P- isso leia, não tente adivinhar a palavra... vamos lá. 
A- TRA-BA-LHAAA-DORRR 
P- dor... isso mesmo. 

A- E- CO-MEEE... 
P- Olha bem que letra é R não M 
A- E- COR-RE-TO COM- OS-OU-TROSSS 

P- isso mesmo. ERA UMA VEZ UM CASTOR MUITO INDEPENDENTE, TRABALHADOR E CORRETO COM OS OUTROS.  
Que quer dizer isso dai na frase? 
A- Que o castor era trabalhador e independente. 

 

A análise desse fragmento do diálogo abaixo permitiu observar que Teo 

alcançava uma noção de representação de leitura e escrita, quando entendia que havia 

como ler as gravuras e contar uma história. 

P- Como que você faz para ler um livro? Tem duas maneiras de ler um livro,... pela gravura (aponto as figuras  
ilustrativas do livro) e pelas letras, a escrita que nos fala da historia. Você quer ler pelas gravuras ou pelas escritas? 
A- Pelas gravuras. 

P-Então vamos ler pelas gravuras primeiro, me conte olhando elas o que você está vendo... 
A- Eu estou vendo aqui o. como é o nome dele... 
P- o castor, ele é o que? O que esta acontecendo ai... 

A- um animal, ele está comendo banana... 
P- e dai... 
A- ta fazendo um telhado,... 

 

O aluno na avaliação inicialmente indicava insegurança quanto à noção da 

função da leitura e escrita, após a mediação da pesquisadora pode-se observar em 

suas respostas que incorporou as dicas e generalizava para outras situações de modo 

fragmentado. Diante das mediações começava a perceber a intencionalidade da função 

escrita. 

    P- Você vai ao mercado com sua mãe? 

A- Sim... 
P- Quando vocês querem comprar o açúcar como encontram o açúcar na prateleira? 
A- Ahhhh... (fica pensando e brincando com a borracha) 

P- Como vocês encontram se lá na prateleira tem o pacote do sal, da farinha, o arroz, o açúcar. Como distinguem  
dos outros. 
A- Eu vejo qual é a farinha e o açúcar. 

P- Mas como você vê no pacote deles que é açúcar? 
A- Nos vê se é barato ou caro e ai eu escolho. 
P- tá mas depois como você sabe que é o açúcar...como? (aponto as letras no papel) Você? 

A- (ele olha e diz) leio. 
P- Isso... encima, no pacote está escrito...(faço o gesto) 
A- Farinha... açúcar... 

P- Dai você vai lá na outra prateleira e quer achar o Nescau, como você faz? 
A- Eu tenho que ler... (fala prontamente) 
P- Isso mesmo... agora você saiu na rua com a mãe e vocês tem que ir na farmácia, como que vocês encontram a  
farmácia? 

A- tem que ler... 
P- ler o que? 
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A- o nome da farmácia... 

P- isso mesmo... como que você encontra uma rua? 
A- uma rua?...eu vejo o nome da rua na tabela. 
P- Então você viu pra que serve então a escrita? 

A- Serve pra lê as coisas... 

 
Para a elaboração da função da escrita fez-se a mediação com uma situação 

vivenciada no cotidiano do aluno. Observou-se que Teo, após a discussão apropriou-

se da reflexão em torno do assunto e elaborava com maior propriedade a questão da 

função da escrita e leitura. 

 

Do mesmo modo demonstrou noção de quantidade e de contagem de número, 

antecessor e sucessor assim como realizou operações aditivas usando a referência da 

quantidade em inclusão de classe, adição e subtração que aparecem na operação 

“juntar” e operação “tirar”. 

P- Você sabe todos os números? 
A- Sei... 
P- Comece a contar para mim então... 

A- 12345678910... 
P- e depois do 10 vem o que... 
A- 11 

P- e depois do 11 
A- 12 
P- e depois do 12 

A- 13 
P- e depois do 13 
A- 14 

P- e antes do 14 
      A- 13 

P- e depois do 15 

A- 16 
P- agora nos vamos fazer uma continha...tá? Primeiro no palito... depois aqui... 
A- no palito... 

P- se eu colocar aqui 1 palito mais 1 palito é igual, vai ficar quanto... 
A- fica igual a dois 
P- agora isso mais isso (3+2) 

A- deixa contar né?...1 2 3 mais 4 5 
P- isso... quantos deu? 
A- 5 e mostra com os dedos. 

P- e se eu colocar mais um aqui ficam quantos (coloco mais 1 onde tem dois) 
A- 6 
P- e se eu colocar mais um aqui (e coloco onde tem três) 

A- 7 
P- e se eu colocar mais um aqui (coloco mais 1 no 3) 
A- fica 8 

P- e agora se eu pegar todos esses aqui e colocar mais esses dois aqui... 
A- dois... 
P- mais aqueles 

A- três 
P- é... quantos palitos tu tens aqui... 
A- 123... (conta) 

P- esse mais esse?(aponto os dois grupos) 
A- 10 

Pode-se observar nesse primeiro encontro que o aluno Teo apresentou potencial 

e ritmo de trabalho, organização das ideias dentro do que lhe é proposto, não 

aparentou cansaço frequente, desenvolveu as tarefas com persistência, atenção e 
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concentração constante a tarefa proposta. Buscou e aceitou a mediação com facilidade 

e interesse. 

 

3.2 – Jogo de Perguntas e Busca com Figuras Geométricas – JPBFG 

 

A aplicação do JPBFG pode ser feita em uma única sessão, porém para o aluno 

Teo apliquei em momentos diferentes visando maior estímulo ao jogo. A análise dos 

dados foi agrupada em fases para melhor entendimento na avaliação.  

Quadro 4- Descrição do JPBFG - Teo    
Atividade: Aplicação do JPBFG  

Descrição: Atividade de observação, mediação, intervenção e avaliação do pesquisador. 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problema e a relação de dados relevantes a dados 
irrelevante, a comparação de atributos. O nível de envolvimento, o entendimento das tarefas 
propostas. O desenvolvimento potencial na mediação da aprendizagem. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A aplicação da avaliação nos Jogos de Perguntas e Busca com 
Figuras Geométricas foi dividida em fases: 
1) Fase de instrução (preliminar) e assistência – instruções 
detalhadas do jogo e assistência de atributos e mediação. 
Introdução do JPBFG - utilizou-se cartões com desenhos de 
bastões de dois tamanhos, (pequenos e grandes) três cores 
(vermelho, amarelo e azul), para mediar à instrução quanto ao 
 tamanho e cor. Explicado como é o jogo, a pesquisadora diz ‘eu 
vou pensar sobre um desses daqui e você vai procurar adivinhar 
o que pensei (aponta para as figuras do cartão). 
2) Fase inicial sem ajuda – linha de base para avaliar o 
desempenho real;  
3) Fase de manutenção – avaliar o desempenho, após as 
mediações.  

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
A proposta da avaliação neste nível envolve 
A- Avalia o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: relaxado, envolvido; 
-socialização: participativo; 
-participação: interessado, concentrado; 
-método de trabalho: cuidadoso, persistente;  
-ritmo: disposição e sob supervisão mantém ritmo adequado de 
trabalho. 
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ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 
As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas propostas: 
-potencial de entendimento quanto às tarefas propostas; 
-atenção e a concentração no desenvolvimento do trabalho; 
-comunicação e a organização no desenvolver das tarefas; 
-reconhecimento de associações e nomeações de atributos, 
pequeno/grande, dificuldade do atributo cor, vermelho/amarelo. 
-desempenho nas fases: 11 perguntas relevantes e 4 perguntas 
irrelevantes; 
-cognição: comparativa; 
-conduta: reflexiva/comparativa; 
-percepção: episódica; 
-identificação episódica de relevância; 
-questões: circularidade - (respostas corretas, corretas ao acaso, 
incorretas); 
-autocorreção: presença. 

 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 
 

Análises 
 

Na introdução do Jogo de Perguntas e Busca com figuras Geométricas - JPBFG 

-o aluno apresentou interesse e manteve-se envolvido. No atributo tamanho 

reconheceu, nomeou e associou com facilidade nas mediações realizadas. No atributo 

cor houve a dificuldade de percepção do amarelo e vermelho em diferentes situações 

mesmo ocorrendo as mediações. Diante do atributo forma houve confusão entre 

triângulo e círculo, quadrado e círculo. Apareceram perguntas relevantes e irrelevantes 

e as tentativas de solução em corretas ao acaso (arriscou uma resposta de solução). 

O aluno ao desenvolver a tarefa manteve um comportamento positivo 

apresentando-se envolvido, sossegado e relaxado, participativo quanto à socialização, 

orientado, persistente e cuidadoso com o material. Quanto ao método de trabalho 

interessado, concentrado e disposto diante da mediação do pesquisador.  

No que diz respeito às operações cognitivas observou-se na fase de assistência: 

1) Atributos – dificuldade na percepção da cor vermelha e amarela, diferenciar as 

formas círculo/triângulo, círculo/quadrado.  

P- vamos brincar mais uma vez com esse daqui Teo? 

A- é vamos brincar mais uma vez. 
P- agora vou te perguntar que cor é essa? (coloco quadrado pequeno vermelho) 
O- amarelo (pegando o quadrado) 
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P- Olhou bem? 

A- não..., é vermelho. 
P- (coloco quadrado grande amarelo) e essa? 
A- amarelo. 

P- ok, e esse? (triângulo grande amarelo) 
A- azul. 
P- azul, que forma é essa? (Círculo pequeno amarelo) 

A- triângulo é uma bolinha... (e fica pensando) 
P- e esse... (triângulo grande amarelo) 
A- redondo... ri 

P- ta mais uma bolinha não é redonda? (aponto para o círculo) 
A- esta aqui (e pega o círculo) é redonda... 
P- e essa então? 

A- azul. 
P- forma, azul é a cor... que forma é essa? 
A- que forma? 

P- sim forma. 
A- a forma é... (pensa com a figura na mão e faz careta) acho que é redonda... 
P- e essa aqui? (coloco um quadrado grande vermelho) 

A- quadrado. 
P- e esse (triângulo grande amarelo) 
A- triângulo. 

P- triângulo... três (aponto as pontas, tri. Três pontas). 
A- triângulo (aponta as figuras uma a uma), quadrado e círculo. 

 

2) Tipo de perguntas – O aluno fez cinco perguntas relevantes e duas irrelevantes 

(perguntas evasivas, que não fazia referência ou se desviavam do assunto proposto), 

formulou no total sete perguntas. 

 A - o que é grande e pequeno? 

P - me faça uma pergunta diferente... se for grande ou pequeno, você pode me pedir: “é grande?” 
A - É grande? 
P - SIM, ai você tem que tirar daqui o que é... (levanto o cartão pequeno e mostro para ele). 

A - grande...  
P - eu disse que é grande... 
A - ele olha o cartão e logo diz... pequeno... 

  

3) Potencial de resolução de tarefa – a princípio demonstrava percepção confusa 

porém, ao longo do jogo, esta se tornou integrativa e a conduta foi comparativa. 

Soluções ao acaso (que não estavam associadas ao atributo - quando o aluno 

levantava sua hipótese, ao responder não identificava ou mostrava insegurança na 

associação, acaba por formular qualquer pergunta). 

P- então vamos brincar? agora com o cartão com as figura. Agora vou pensar numa figura e você vai me  
 perguntar aquelas perguntas lembra da outra vez e eu só posso dizer SIM ou NÂO, lembra da outra vez? 

A- ahhhahhh... É azul? 
P- é azul a figura, SIM, eu disse que azul, o que você tampa ai? 
A- os pequenos... 

P- se eu tampar os pequenos eu tampo o azul também, ta vendo? 
A- ahhhh,... eu tampo esse (aponta os amarelos e vermelhos) 
P- ahhh então você tampa eles e fica só com os azuis... e vou tampando - agora você tem que me fazer outra 

pergunta. ficaram só essas duas, me faz uma pergunta.     
A- pensou nessa (aponta o círculo pequeno azul) 
P- ta então me faz a pergunta para você descobrir, o que tem de diferente ai (aponto as duas figuras, círculo  

pequeno azul e quadrado grande azul) 
A- o que tem de diferente ai... (pensa e pensa) 
P- o que tem de diferente nelas,... pensa bem. 

A- tem as formas... 
P- então me faz uma pergunta sobre as formas delas... 
A- é quadrado? 

P- se é quadrado? NÂO, não é quadrado, então qual é a figura que eu pensei? 
A- pensou nessa. (aponta o quadrado) 
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P- se NÃO é quadrado, qual a figura que pensei...? 

A- essa... que tampa ( aponta novamente o quadrado) 
P- então qual é a figura?(insisto) 
A- a outra, a azul. (aponta o círculo azul). 

 

Na fase sem ajuda o aluno demonstrou: 

1) Tipo de perguntas: aparecem três perguntas, todas relevantes.  

2) Percepção integrativa e conduta comparativa. 

3) Potencial de resolução de tarefa: Observou-se que Teo apresentou indícios de 

entendimento da tarefa e envolvimento com a mesma. 

P- vou pensar numa figura e você faz a pergunta para descobrir qual é. 
A- quadrado? 

P- nau é quadrado,... agora vou dar os cartões para você tampar...eu digo que não é quadrado qual você tampa. 
A- esse (tampando o quadrado grande azul) 
P- qual mais,... 

A- esse (e segue tampando os quadrados) 
P- e tem mais... olha o que você tampou... 
A- ahhh ta... não é quadrado(quando pega um triangulo) 

P- agora me faz outra pergunta. 
A- triângulo? 
P- não é triângulo. 

A- eu vou tampar... (e vai tampando os triângulos) 
P- isso... vai tampar o que? 
A- triângulo... esse é triangulo ne?(tampando o triângulo) 

P- isso... e agora me faz outra pergunta. 
A- ahhh, redondo? 
P- mas e ai... você tem o que ai?(há só círculos na mesa) 

A- redondos ne...grandes e pequenos. 
P- então e agora qual a pergunta que você faz para descobrir qual é, se ai só tem redondo, pequeno e grande? 
A- grande?  

P- SIM é grande. 
A- ahhh... eu tampo os pequenos...(e tampa) 
 

Na fase de manutenção: 

1)  Atributo: se manteve a dificuldade de associação das cores vermelho e amarelo.  

2) Tipo de perguntas: formulou três perguntas relevantes e duas irrelevantes.  
P- tapamos os pequenos então. E agora me faça outra pergunta para adivinhar a figura. 
A- que que é grande?(sendo que na mesa restaram somente grandes) 
P- Não, ela é grande. Todas as figuras da mesa são grandes. 

A- ah, ela é... 
P- pode me perguntar da cor... 
A- é amarelo? 

P- SIM é amarelo, qual é a figura que tampa? 
A- pensou essa. (e mostra o quadrado grande vermelho) 
P- essa é amarela? 

A- não... é essa ...(e aponta o círculo grande amarelo) 
P- é vamos tampar então... OK? 
(Ele pega o cartão e tampa) 

 

3) Potencial de resolução de tarefa: Percepção integrativa e conduta comparativa. 

Apareceram algumas soluções ao acaso. Na aplicação da mediação com os cartões a 

percepção do aluno Teo modificou-se, tornou-se mais integrativa e sua conduta mais 

associativa.  

A- é triângulo? 
P-NÃO é triângulo, o que você faz então se eu disse que não é triângulo... 

A-tira né... 
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P-tira o que? 

A- os triângulos né (e vai selecionando os triângulos e entre eles retira junto um quadrado) 
P- (pego o quadrado e pergunto) - esse aqui é triângulo?  
A-não... 

P-então você tira? 
A- não. 
 

Inicialmente o aluno apresentou dificuldade de entendimento da lógica do jogo, 

que exigiu levantar hipótese sobre a peça escolhida pelo mediador e dificuldade 

também no controle das que não correspondiam à escolha feita. 

Após, o aluno apresentou insegurança para identificar nas respostas da 

pesquisadora os atributos e sua associação. Com o desenvolvimento das mediações e 

entendimento diminuiu a quantidade de perguntas para efetuar o término da tarefa, 

realizando-as de forma mais autônoma. 

Pode se observar ao longo do jogo que Teo apresentou percepção confusa e 

episódica, ora conseguia identificar os atributos selecionando e excluídos da tarefa, ora 

repetia os excluídos formulando perguntas repetidas. Seu desempenho, apesar de 

oscilar, ora demonstrando compreensão do jogo e ora parecendo não compreendê-lo, 

revelou potencial expressivo a ser desenvolvido. 

 
3.3 – Jogo de Perguntas e Busca com Figuras Diversas – JPBFD 

 

Quadro 5- Descrição do JPBFD -  Teo 

Atividade: JPBFD – Noção numérica – Noção de sílabas e formação de palavra simples 

Descrição: JPBFD instrução com assistência; avaliar a noção numérica, contas simples, noção silábica 
e formação de palavras simples. 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problema e a relação de dados relevantes a dados 
irrelevante, a comparação de atributos. O nível de envolvimento, o entendimento das tarefas propostas. 
O desenvolvimento potencial na mediação da aprendizagem. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A aplicação e análise do Jogo de Perguntas e Busca com Figuras 
Diversas – JPBFD foi organizado mediante a Avaliação Assistida e 
suas fases: 
1) FSAJ (utilização das figuras de meios de transportes como base) 
– sem ajuda, procurando avaliar o potencial real do aluno, como ele 
trabalha sozinho, recebendo apenas instruções iniciais. 
2) FASS (utilização das figuras de flores como base) – assistência, 
procurando-se mediar às dificuldades dos alunos no 
desenvolvimento da tarefa e na resolução dos problemas. 
3) FMAN (utilização das figuras homens e cachorros como base) – 
avaliar o potencial do aluno em resolução de problemas nas tarefas 
após a mediação. 
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NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
-Avaliar o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: sossegado- relaxado; 
-socialização: participativo, envolvido; 
-participação: interessado, concentrado; 
-método de trabalho: orientado, cuidadoso, persistente; 
-ritmo: disposição, ritmo normal. 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas propostas: 
- maior potencial de entendimento do aluno; 
-atenção e concentração no desenvolvimento do trabalho; 
-o aluno apresentou-se mais comunicativo, organizado e 
colaborativo; 
-conhecimento de atributos: dificuldade de associar tamanho e cor; 
-desempenho nas fases: 20 perguntas relevantes, 10 irrelevantes e 5 
perguntas incorretas; 
-cognição: comparativa; 
-conduta: reflexiva, comparativa; 
-percepção: episódica (ora integrativa, ora confusa).  
-identificação de relevância; 
-questões- circularidade - as respostas apresentaram-se corretas ao 
acaso, corretas;  
-autocorreção- presença. 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Análises 

Aplicação dos Jogos de Perguntas e Busca com Figuras Diversas – JPBFD, foi 

realizado após a mediação assistida dos outros jogos e tarefas, por isso o aluno 

apresentou melhor desempenho, com postura de maior envolvimento nas tarefas, e 

colaboração de manuseio das mesmas – auxiliou a pesquisadora na organização para 

o início do jogo com interesse pelos critérios apresentados nas figuras. Apresentou 

comportamento positivo mais concentrado e participativo. Organizado e persistente no 

desenvolvimento, maior entendimento diante das mediações e com entusiasmo nos 

acertos efetuados.  

No que diz respeito às operações cognitivas na fase de assistência evidenciou-

se:  

 1) Atributo – dificuldade de diferenciar a cor preta e branca, e o tamanho pequeno e 

grande.   



67 
 

2) Tipo de perguntas – apareceram seis perguntas, quatro relevantes e duas 

irrelevantes. Perguntas corretas e incorretas. Solução do problema incorreta. 

3) Potencial de resolução de tarefa - apareceu a autocorreção.  
 A- é barco? 

P- SIM é barco, eu pensei num barco, o que você tira? 
A- barco. 
P- eu pensei no barco, o que você tira? 

A- eu tiro esse aqui (aponta o barco) 
(P- mas eu disse SIM, é barco, se você tirar os barcos, você tira o que eu pensei)... e você tira o barco? 
A- tiro esse (aponta os aviões) 

P- isso, o avião, vai tirando... ok então sobraram esses, e agora? Qual pergunta que tu me fazes para descobrir qual  
que pensei?   
A- hummm... pensou agora, barco? 

P- Sim, são todos barcos ai... qual é a pergunta que você faz ai agora para adivinhar o que eu pensei desses ai? 
A- É verde? 
P- NÃO é verde. 

A- eu tiro os barcos né... e vai passando a mão encima... 
P- Sim... mas qual que tu tira se não é verde? 
A- os verdes né? 

P- isso... porque não é verde... 
A- eu to certo né... 
 

Na fase sem ajuda apareceu:  

1) Atributo – dificuldade de diferenciar tamanho pequeno e grande.  

2) Tipo de pergunta – apareceram sete perguntas, cinco relevantes e duas irrelevantes 

(atributo desnecessário para eliminar possibilidade).  

3) Solução do problema correta ao acaso (ensaio e erro). 

P- e agora... como você vai fazer a pergunta para mim? 
A- é vermelha? 

P- tu não podes tirar as vermelhas... são todas vermelhas, e todas tem folha pequena. 
A- hahha... é grande? 
P- são todas do mesmo tamanho, olha as pétalas, aqui tem três pétalas, aqui tem cinco e aqui tem oito. 
A- hummm... pequena... essa é pequena? (aponta uma) 

P- não, mas todas são iguais, - olha o que está diferente aqui... são as pétalas ohhhh... um,  duas e três, e a outra cinco  
outra conta... oito pétalas, então me faça uma pergunta de quantas pétalas tem ?                             
A- tem oito... 

P- NÃO tem oito pétalas. 
A- tirar? 
P- claro... e agora sobrou a de cinco e a de três. 

A- é a de cinco? 
P- Não é a de cinco. 
A- ah então tiro, é a de três. 

P- é ta legal... 
 

A fase de manutenção foi dividida em dois jogos:  

Identificação e diferenciação de figuras humanas - Homens  

1) Atributo - dificuldade com a cor vermelha e amarela.   

2) Tipo de pergunta - Nove perguntas, sete relevantes, duas irrelevantes. Cinco 

perguntas incorretas (mencionou dimensões inexistentes). 

A - tá,... ele tem boca? 
P - boca acho que todo mundo tem. 
A - não eu digo,... ele tem nariz? 

P - nariz também acho que todo mundo tem... (rindo), então faz outra pergunta não vai dar essa! 
A - (ri muito)... ele tem cabelo? 
P - todos tem cabelo,... faz outra. 
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A - ele tem sobrancelha? 

P - todos têm, não é o critério retirar. 
A - qual eu vou fazer? 
P - olhe bem ai... tem um monte de diferença. (vou arrumando as figuras na mesa) 

A - tem cabelo branco? 
P - NÃO tem, agora sim você pode tirar o que? 
A - esse cabelo branco. (vai pegando uma figura) 

P - ahhh então vai colocando lá... olhe bem ai se tem mais. 
A - ahhh aqui oh... (e aponta um no canto). Ele tem batom? 
P - Batom? Ai me apavorou agora. 

A - (ele ri)... não, ele tem a boca... 
P - ahh agora você está brincando, olhe bem qual a diferença entre eles... 
A - não to brincando... 

P - não está brincando? Todos tem boca. 
A - (pega uma figura na mão e fica olhando – homem de cabelo loiro), ele tem cabelo branco? 
P - NÃO tem, agora sim você pode tirar o que? 

A - esse cabelo branco. (vai pegando uma figura) 
P - ahhh então vai colocando lá (aponto lugar em que estão as outras)... olhe bem ai se tem mais. 
A - ahhh aqui oh, (e aponta uma no canto). 

 

3) Potencial de resolução de tarefa - apareceu conduta comparativa e reflexiva. A 

percepção é episódica – (percepção fragmentada, e falta coerência na associação de 

estímulos. Soluções do problema corretas. Nessa fase apareceu a autocorreção 

(modificou a resposta dada). 

A - Oh profe? Por que não tem homem na forma desses? (apontando dois homens, um de cabelo branco e outro de    
cabelo preto de óculos e barba). 

P - ah não é,... E o que tem de diferente neles? 
A - por que esse está com o cabelo escuro e esse está com o cabelo claro. 
P - ah... e o que mais está de diferente neles? 

A - que ele tem bigode. 
P - quem é que tem bigode ai? 
O - esse (aponta o homem de bigode) 

P - e os outros? 
A - esse também tem esse não, esse não, (vai apontando na mesa os que têm). 
P - e qual é o outro critério ali que não tem... 

O - esse (aponta homem cabelo curto branco de óculos) 
P – o que tem ele... 
A - tem óculos, 

P - e o cabelo dele é como? 
A - é cinza. 
P - e esse que você pegou na mão tem o que? 

A - esse? (levanta a figura) tem óculos e o cabelo é branco. 
P - é branco? 
A - é... 

P - será? Olha bem... 
A - é preto. 
P - ahhhh... e esse (quando o aluno já pegava outra figura) 

A - esse? Tem bigode e não tem óculos... 
P - e o cabelo? 
A - preto. 

P - ahhhh tá, não é diferente do outro né... e aquele que vem logo após ali. 
A - esse? (pega a figura seguinte) – tá de óculos. 
P - e o cabelo? 

A - vermelho. 
P - vermelho? 
A - não!...Amarelo. 

P - ahhhh... ele tem bigode? 
A - não... então eu coloco aqui (e vai enfileirando as figuras) 
P - e esse ai que você pegou tem o que? 

A - óculos, blusa, bigode, nariz, olho... 
P - nariz é claro, todos tem nariz e olho né? 
A - (acena afirmativamente com a cabeça), é branco (aponta para o cabelo). 
P - e se ele não tivesse nariz como ele ia cheirar respirar... e se não tivesse olho como ele ia?... 

A - enxergar (diz sorrindo)... e se eu fecho um olho só (fechando o olho) 
P - ahhh, mas com um olho só ainda enxergar né? 
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A - ahhh sim, enxerga. 

 

Identificação e Diferenciação de animais - Cachorros   

1) Atributo - dificuldade com a cor vermelha e amarela.    

2) Tipo de pergunta – Oito perguntas, quatro relevantes e quatro irrelevantes.  

3) Potencial de resolução de tarefa - apareceu conduta reflexiva e colaborativa. A 

percepção apresentou-se clara. Solução corretas ao acaso.  

A - tá com a orelha para cima... (ri) 

P - todos estão agora, não vale... 
A - ele tem nariz? 
P - a não vale, todos tem... você sabe disso. 

A - ele está sentado? 
P - SIM ele está deitado. 
A - falei sentado... 

P - sentado não tem ai, só deitado. 

Nessa fase observou-se a evidente evolução na percepção dos atributos 

(percebeu as diferenças nas orelhas e nos atributos que poderia existir que seria sem 

coleira e com coleira), buscou por novos critérios. Apareceu identificação de relevância 

e autocorreção. 

A - que cachorrada ehhh... 
P - você viu a diferença Teo... 

A - vi, até cachorro com pintas. 
P - e esse ai que você tem?(a figura que tem na mão para organizar na mesa) 
A - esse tá mostrando a língua. 

P - esse tá mostrando a língua e o outro? (que esta na mesa, está sentado com a língua de dentro). 
A - sentado com a língua para dentro. 
P - tens que cuidar que esse tem bastante para cuidar,... olha o rabo desse aqui, está para cima, agora vou pegar um,  

       e esse aqui o rabo está como? 
A - para baixo. 
P - viu como tem coisa diferente... esse aqui está caminhando com a língua de fora...e esse aqui ta caminhando com o  
rabo para cima e a língua? 

A - para dentro. 
 

Esse jogo e principalmente a identificação e diferenciação de cachorros e 

homens caracterizou-se como conclusivo e efetivo para a manutenção das fases da 

avaliação, pelo potencial de interesse do aluno aos critérios e a seleção em grupos, o 

interesse em ajudar a organizar a tarefa. 

Nos jogos de homens e cachorros pode-se observar que o aluno jogou com 

maior eficiência, fazendo autocorreção e percebe-se o aumento de critérios de seleção. 

As perguntas tornaram-se em sua maioria relevantes. 

 

3.4 – O jogo Cara a Cara 

 



70 
 

O jogo Cara a Cara como sugere Linhares et al (2006) por ser mais atrativo, 

possibilita maior análise das mediações na fase de assistência servindo como 

manutenção. 

 

Quadro 6- Descrição do jogo Cara a Cara - Teo 

 Atividade: Jogo Cara a Cara 

Descrição: Aplicação do jogo Cara a Cara 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problemas, o desenvolvimento potencial na mediação da 
aprendizagem, o nível de envolvimento e o entendimento de tarefas. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A organização do jogo Cara a Cara esteve baseada nas fases, 
instrução, sem ajuda, assistência e manutenção. A maior relevância 
foi dada na fase de manutenção pelo objetivo da aplicação do jogo 
na Avaliação Assistida. 

 

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
A- Avaliar o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: sossegado, relaxado; 
-socialização: participativo; 
-participação: interessado, concentrado; 
-método de trabalho: orientado, cuidadoso, persistente; 
-ritmo: disposto, oscilante entre lento e rápido. 
Apresentou-se envolvido a organização e desenvolvimento das 
tarefas. 
  

 
ENTENDIMENTO DA TAREFA 

 
As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas propostas: 
-bom potencial de entendimento da tarefa; 
-atenção e concentração no desenvolvimento do trabalho; 
-comunicação clara a organização na tarefa; 
-conhecimento de atributos: dificuldade na associação do atributo 
tamanho; 
-desempenho nas fases: 6 perguntas relevantes, 6 irrelevantes e 3 
perguntas repetidas; 
-cognição: comparativa e não comparativa; 
-conduta: reflexiva, porém apareceu também comparativa e não 
comparativa; 
-percepção: episódica; 
-dificuldade de identificação 
-questões- circularidade – corretas ao acaso; 
-autocorreção- presença.  

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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Análises 

 

Teo apresentou-se mais participativo e investigativo, com um bom entendimento 

da tarefa proposta fazendo perguntas sobre as figuras. Demonstrou insegurança na 

hora das respostas. Seu entusiasmo e concentração também foram mais relevantes. 

A aplicação do Jogo Cara a Cara, foi realizada após a mediação assistida dos 

outros jogos e tarefas, segundo Linhares et al. (2006) a função da aplicação do jogo na 

avaliação é de manutenção, pois favorece levantar dados sobre as operações 

cognitivas mais evidenciadas. 

No que diz respeito às operações cognitivas na fase de assistência: 

1) Atributo: seleção e associação de atributos. 

2)Tipo de perguntas: o aluno fez seis perguntas sendo três relevantes, duas 

irrelevantes e uma repetida.  

3)Potencial de resolução de tarefa: solução do problema correta ao acaso. Apareceu a 

autocorreção. 

P- me pergunte outra coisa. 
A- é cabelo curto? 

P- você já me perguntou isso... outra coisa. 
A- ele é careca? 
P- NÃO é, o que você tira? 

A- tiro... tiro os carecas, não tem nenhum mais. (olhando as figuras) 
P- ta, então faça outra pergunta. 
A- é cabelo preto? 

P- NÃO é cabelo preto. 
A- eu tiro esse cabelo preto... 
P- isso pode tirar o cabelo preto 

A- então ta, eu baixei dois... não tem mais(a professora e eu ajudamos, pois os aluno esbarra nas gravuras-dificuldade   
de coordenação motora fina) 
P- então faz outra. 

Na fase de manutenção, apareceu:  

1) Atributo – seleção de atributos, porém apareceu a dificuldade de associar o tamanho 

pequeno e grande (para curto e comprido). 

2) Tipo de pergunta – formulou nove perguntas, três relevantes, quatro irrelevante e 

duas repetidas.  

A- tem óculos? 
P- SIM tem óculos. 

A- eu não tiro os de óculos? 
P- se eu digo SIM tem óculos... 
A- eu não tiro, tiro só o que não tem óculos... deu. 

P- é... e agora qual a diferença com os que sobraram... entre as duas. 
A- as duas estão de óculos. 
P- ta ok, mas e a diferença... o que você vai me perguntar agora que pode diferenciar as duas? 
A- é de cabelo comprido? 

P- as duas são de cabelo comprido, não vale essa tem que ser outra pergunta. O que você pode me perguntar agora   
para adivinhar qual é se as duas têm óculos, as duas são de cabelo comprido tem uma coisa diferente nelas. 
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A- por que elas são do mesmo cabelo... (fica olhando por algum tempo as duas e apontando-as) 

P- sim as duas, mas tem algo diferente entre elas... 
A- a diferença é na boca delas. 
P- então faça uma pergunta sobre a boca dela. 

A- a boca tem batom? 
P- tem... tem batom na boca. 
A- tem... e eu não tiro? 

P- você que sabe, olhe as suas... as duas tem batom ai? 
A- sim as duas... 
P- as duas, então não valem essa, faça mais uma pergunta. 

A- ahhhhh... 
P- que diferença tem nas duas ai olha bem, não é o batom, não é o óculos, o cabelo as duas tem comprido... e a cor? 
A- a cor do batom... é roxa? 

P- não é... mas olha as duas ai, as duas não são, não vale esse tem que ser outra, tem uma coisa que você  
não viu ainda. 
A-então é a testa? 

P- será que é a testa? 
A- é... (repito novamente a pergunta) 
P- não é, a testa esta igual, olhe bem... tem uma coisa bem diferente nelas, elas tem óculos, cabelo comprido, batom  

igual, mas tem uma coisa diferente no cabelo delas. 
A- é porque elas têm cabelo comprido e grande. 
P- olha o cabelo dessa e olha o cabelo dessa... o que tem de diferente. 

A- é porque ela ta com o cabelo atrás da orelha? 
P- não, as duas estão, olha bem que cor é esse acabelo? 
A- vermelho. 

P- e esse? 
A- amarelo. 
P- então me pergunte. 

A- é vermelho? 
P- NÃO é vermelho. 
A- eu tiro o vermelho. 

P- sim você tira. 

3) Potencial de resolução de tarefa – Solução do problema corretas ao acaso. A 

conduta foi comparativa, refletiva. A percepção foi episódica (ora clara e ora confusa), 

porém mais integrativa. Identificação de relevância – quando aconteceu à mediação o 

aluno identificou o erro e acontece a autocorreção.   

 

3.4.1 - As aprendizagens de Teo no processo de mediação nos jogos – JPBFG, 

JPBFD e no Cara a Cara. 

 

Essa etapa, que envolvia os três jogos, baseou-se nos procedimentos da 

Avaliação Assistida. Como se observou foram enfatizados na avaliação, em cada uma 

das fases, a capacidade do aluno de lidar com os atributos, os tipos de perguntas por 

ele formuladas para a resolução de tarefas e o potencial de resolução de tarefas. 

 Pode-se observar que o aluno Teo ao longo da avaliação e, principalmente nas 

mediações efetuadas, alcançou maior entendimento o que contribuiu para a melhoria 

do desempenho no desenvolvimento das tarefas propostas.  

Nas primeiras aplicações do JPBFG, que em sua constituição apresenta-se mais 

simplificado e oferecendo três atributos de cor, três atributos de forma e dois de 
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tamanho, o aluno demonstrou suas primeiras dificuldades de percepção com os 

atributos formas e cores.  

Nas mediações notou-se que algumas dificuldades tornavam-se repetitivas, 

como perceber a diferenciação nas cores vermelha e amarela e isso esteve presente, 

inclusive na última aplicação de manutenção do Cara a Cara. Em todas as fases dos 

jogos Teo realizou a autocorreção. Ele percebeu que fez a escolha equivocada e as 

corrigiu. 

No desenvolvimento do JPBFD embora aparecessem perguntas irrelevantes, ao 

acaso e incorretas, na maioria delas apareceram também questões com relevância no 

jogo. Evidenciou-se principalmente na fase de manutenção a conduta comparativa e 

reflexiva quando o aluno apontou características semelhantes nas figuras. A percepção 

apresentou-se com maior clareza e mais integrativa nessa fase, embora para solucionar 

o problema o aluno arriscasse uma resposta, por ensaio e erro.  

Tanto no JPBFG, JPBFD como no jogo Cara a Cara, observou-se no 

desempenho real do aluno insegurança em desenvolver a tarefa, procurando a 

mediação do pesquisador com perguntas de confirmação a respeito das respostas 

dadas. Tal atitude demonstra dificuldade de entendimento da lógica do jogo. 

No desempenho potencial diante da mediação do pesquisador, diminuiu a 

insegurança diante de suas respostas, a percepção ficou mais integrativa, construiu o 

entendimento interno e aumentou os acertos. Destaca-se a diminuição de perguntas 

irrelevantes e o aumento das relevantes para chegar ao término da tarefa.  

O que se pode observar nos três jogos – JPBFG e JPBFD e Cara a Cara - é que 

Teo nas fases de manutenção, (que aconteceram após as mediações do pesquisador) 

construiu com maior eficiência suas hipóteses sobre a discriminação dos critérios 

apresentados nos jogos, bem como o controle das respostas apresentou-se com 

melhor resultado do que nos primeiros jogos e fases. 

 

3.5 – O Teste Raven 

 

Para a aplicação e avaliação do teste Raven (LINHARES et al., 2006, p.22) 

pode-se levar em conta as operações cognitivas da criança. Entre eles destaco o 
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raciocínio abstrato, atenção seletiva, a discriminação, a classificação, a representação, 

a segregação de elementos idênticos. 

 

Quadro 7- Descrição do Teste Raven - Teo 

Atividade: TESTE Raven  

Descrição: Aplicação do teste Raven 

Objetivo: Avaliar o entendimento na mediação e do potencial do aluno na resolução de problemas. O 
envolvimento e o entendimento das tarefas proposta. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
A organização para a aplicação do teste Raven esteve baseada no 
caderno de aplicação, porém para a mediação utilizei a adaptação das 
mesmas gravuras que continham o livro. Procurei recortá-las para 
melhor compreensão e para otimizar a situação de avaliação e o 
manuseio do aluno quanto à gravura. As formas utilizadas foram as 
A1, A2 e após a AB2 (sendo que essas foram escolhidas entre as 
figuras do livro de aplicação, as duas iniciais e uma da segunda fase), 
com mediação antes e entre a aplicação. Na avaliação e entendimento 
da tarefa do teste baseou-se no caderno de aplicação de Angelini 
(1999) e no levantamento de operações cognitivas baseado em 
Linhares (2006, p.22). 

 

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
-O aluno apresentou atenção seletiva e concentração no 
desenvolvimento do trabalho; 
-Conduta – assistemática (em algum momento observou-se que o 
aluno apresentou cansaço), reflexiva; 
-Argumentação – oscilou entre falta e integração; 

 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 
-O aluno apresentou aparente potencial de entendimento sob 
mediação quanto às tarefas propostas; 
-Aparentou estar integrado, atento e concentrado no desenvolvimento 
do trabalho; 
 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

. 
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Análises 

Segundo Angelini et al. (1999) os efeitos da mediação não são comprovados na 

aplicação, mas podem aumentar as pontuações das crianças intelectualmente 

deficientes.  O tipo de ajuda desenvolvido na aplicação do teste foi verbal e concreta. 

 Os efeitos da mediação para o entendimento contribuíram para aumentar a 

pontuação de Teo nas séries A e AB, sendo que em A apareceram 5 erros não 

consecutivos, mas quando a dificuldade começou a acontecer em AB surgiu a 

evidencia em quatro erros seguidos (AB4, AB5, AB6, AB7).  Após a mediação, o aluno 

tentou resolver o problema por tentativa de erro e acerto. 

Enquanto estava desenvolvendo a tarefa através das adaptações com cartões e 

a mediação do pesquisador Teo demonstrou entendimento, porém logo que passou a 

desenvolver a atividade no livro, observou-se maior dificuldade em perceber a 

constância das figuras, aparecendo conduta impulsiva e inquieta, (quando ficou 

insatisfeito em não acertar a figura), cansaço nas últimas aplicações (indisposição em 

procurar uma nova figura). 

Nas operações cognitivas analisadas observaram-se pontos de relevância nos 

quais se identifica as dificuldades: 

-  dificuldades para perceber existência de problema; 

- percepção episódica na capacitação de percepção de estímulo – faltou-lhe manter a 

atenção ao estímulo proposto – encaixava um pedaço da peça avulsa e não percebia a 

diferença no traçado; 

- busca exploratória assistemática – dificuldade em manter um padrão para a análise do 

estímulo – mesmo quando as figuras mantinham um traçado semelhante, tinha 

dificuldade de associar;   

- dificuldade ou falta de análise comparativa – dificuldade na análise das partes com a 

figura em seu todo; 

- disfunção de conservação das constâncias – dificuldade de associação do estímulo;   

- dificuldades de generalização de aprendizagem para problemas novos ou similares - 

apresentou dificuldade de perceber uma sequência nas diferenciações das figuras. 
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P- experimenta lá para ver se da certo. Agora olha bem ali, se não fica faltando um pedacinho. 

A- que? Ahhh fica... (fica olhando de pertinho) 
P- é... então qual é que vai ali? Vê outro que pode caber ali (aponto as outras peças) 
A- aqui... (pega uma peça que tem listas e coloca no espaço) 

P- ahhh é esse? olha bem e as listas são iguais? olha bem. 
A- claro que é. 
P- olha bem de perto. 

A- ahhh me deixa ver... (e olha mais de perto) 
P- experimente outro para ver se da. (aponto de novo às peças) 
A- outro? 

P- tira aquele e coloca outro... será que encaixa? 
A- tirar deixa só eu experimentar (e tira a peça colocando aquela que tem um pedaço em branco) encaixa claro que  
encaixa. 

P- faltou alguma coisa na figura? 
A- aah faltou... (e aponta o canto da figura) 
P- é então pega outro... 

A- ahhh professora... (demonstra indisposição) 
P- ele esta aqui (aponto as peças que faltam a ser investigadas) que nem no jogo. 
A- (joga a peça que tem na mão na mesa-insatisfação) 

P- (pega a que tem um x) esse é parecido? 
A- deixa-me ver (e vai colocando no espaço), encaixa. 
P- ta, mas é igual a desenho todo? Olha bem. 

A- ele olha e diz- ahhhh não. (logo tira a peça) 
P- procura outro, tem um que encaixa, bem igualzinho. 
A- ahhh Meu Deus! E pega a que encaixa no espaço... esse já foi né? 

P- não foi não... (ele encaixa a peça) e agora? 
A- suspira,... e agora é? (se pergunta) 
P- esse é igualzinho? 

A- È... 
P- viu como tinha um... 
A- Pô! poxa que tinha um – diz sorrindo. 

P- sim sempre tem um que encaixa certinho. 
A- sempre,... poxa! 

 

Segundo Angelini et al. (1999) na capacidade edutiva (capacidade de extrair 

novas informações daquilo que já é percebido ou conhecido) devemos ser capazes de 

perceber mais que a forma como um todo, devemos ter hipóteses e prestar a atenção 

sobre o que é importante dentro do todo. O comportamento edutivo efetivo requer a 

identificação do problema, e o monitoramento da solução usando todas as informações 

existentes para isso. 

O aluno Teo apresentou dificuldade na capacidade edutiva evidenciada quando 

pegou a peça que reproduzia a figura, porém não percebia a falta de um canto que 

estava em branco, foram necessárias mediações repetidas nesse ponto para que 

internalizasse o percebido.  

 

3.5.1 - As aprendizagens de Teo no processo de mediação do Teste Raven 

 

Na aplicação diferenciada do Teste Raven, optei por não salientar a classificação 

do QI, mas reconhecer as dificuldades do aluno para que se pudessem criar maneiras 

de superação no desenvolvimento das mediações. 
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Com as observações feitas no decorrer da tarefa o aluno Teo apresentou 

dificuldade de atenção seletiva ao tentar discriminar as informações existentes nas 

figuras.  

Segundo Angelini et al. (1999) as pessoas que tem dificuldades de raciocinar por 

analogias e compreender situações novas, são bastante capazes de aprender formas 

simbólicas de expressão com as quais já estão familiarizadas, mas quando tem que 

interpretar de uma maneira nova parece ter dificuldade e revelam suas limitações. Por 

isso o aluno Teo ao desenvolver a tarefa com as partes soltas o fez com maior 

eficiência, porém ao desenvolver o mesmo desenho no caderno de aplicação sentiu 

dificuldade de desenvolver um raciocínio lógico analítico. 

Embora o aluno apresentasse dificuldades em situações novas e com maior 

abstração, observou-se que diante da mediação e adaptações com instruções 

diferenciadas apresentou potencial para bom nível de desempenho.  

 

3.6 – Métodos de Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais 

 

Quadro- Descrição da Determinação e Formação de Conceitos Artificiais - Teo 

Atividade: Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais 

Descrição: Aplicação do Método de Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais. 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problemas, o desenvolvimento potencial na mediação da 
aprendizagem, o entendimento de tarefas, o nível de envolvimento e a determinação de conceitos e a 
formação de conceitos artificiais. 

 

 
ORGANIZAÇÃO DA TAREFA 

 
A aplicação foi dividida em quatro partes: 
 
1ª parte – Através do Método de Determinação de Conceitos foram 
formuladas perguntas sobre os conceitos: 
O que é para você? (um cachorro - uma árvore - o leite - uma 
mesa) – Reconhecimento do conceito com desenhos - Mostrei as 
figuras e perguntei – O que é isso? (cachorro, árvore, leite, mesa).  
 
2ª parte - Comparação e diferenciação:  
Mostrei dois desenhos (pão e faca) perguntei o que é isso para 
cada um deles, após perguntei – O que tem de comum entre eles? 
Repeti com (moto e bicicleta, vaca e cavalo, computador e lápis). 
 
3ª parte – Classificação - o quarto excluído: 
Mostrei desenhos de (guarda-chuva, maçã, tomate, cenoura) 
perguntei para que serve cada um deles, e após – O que tem de 
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diferente entre os quatro elementos? 
 
 
4ª parte – Método de Determinação de Conceitos através de fotos: 
  
Mostrei fotos de cachorros, cavalos diferentes e perguntei - O que 
é um cachorro (cavalo) para você? Fiz a mediação com perguntas 
para que o aluno conseguisse elaborar o conceito “animais”, 
através de seriação, classificação, agrupamento. Repeti com 
diferentes “flores”, “frutas” e “verduras”.  
 
 
5ª parte – Método de Formação de Conceitos Artificiais. 
 
As peças escolhidas para o aluno Teo foram a critérios de cor 
(amarelo, azul, vermelho), tamanho (grande e pequeno), forma 
(quadrado, triângulo, círculo, retângulo), largura (grosso e fino). 
Solicitei o reconhecimento das peças – Aponte as peças que você 
conhece. (com isso comecei a mediação em cor, tamanho, forma, o 
que ele percebe nas peças). 
- Vou retirar uma peça e ver o que está escrito atrás. (peguei uma 
peça da mesa, (LAG) vou retirando peças que são do mesmo 
grupo e fazendo perguntas). Pedi ao aluno - Aponte as peças que 
pertencem ao mesmo tipo que essa que peguei. (mostro o que está 
escrito atrás - comecei a mediação e as perguntas a respeito das 
peças que o aluno pegou) . A mediação aconteceu no intuito de 
conscientizar o aluno do conceito e dos enlaces envolvidos na nova 
palavra, com os critérios de cor, tamanho, forma e espessura. 
 

 

 

 
     

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 
 

Avaliar o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: sossegado, relaxado; 
-socialização: participativo; 
-participação: interessado, concentrado; 
-método de trabalho: orientado, cuidadoso, persistente; 
-ritmo: disposição oscilou entre lento – rápido; 
-Apresentou-se envolvido na organização e desenvolvimento das 
tarefas. 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas: 
-dificuldade de entendimento do aluno quanto às tarefas propostas; 
-A atenção seletiva e a concentração no desenvolvimento do 
trabalho apresentaram-se boa; 
-quanto a identificações de atributos, reconheceu e nomeou, porém 
a percepção apareceu episódica em agrupamento e classificação 
dos atributos.  

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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3.6.1 – Método Determinação de Conceitos 

 

Como nas outras fases o aluno demonstrou envolvimento e disciplina. 

Apresentou-se sossegado e relaxado. Participou e se interessou pelas tarefas e 

evidenciou persistência e orientação. 

 

Figura 9- Avaliação do Método de Determinação de Conceitos - Teo 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 
Análises 
 

Os desenhos foram apresentados segundo a Organização da Tarefa, cada vez 

que apresentava um desenho perguntava ao aluno Teo “o que é isso?” para que 

pudesse expressar a identificação do objeto e seu entendimento do conceito formulado 

sobre o desenho. Ao que Luria (1986, p. 59) no Método de Determinação de Conceitos 

descreve sobre a palavra não somente designar objetos, ações, traços e relações, mas 

também a “palavra é um instrumento de análise da informação que o sujeito recebe do 

mundo externo”. 

P- o que é isso? 

A- computador. 
P- e esse... 
A- o lápis. 

p- para que serve o computador? 
A- para clicar. 
P- e o lápis? 

A- para escrever. 
P- o que há de parecido entre eles? 
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A- é que o computador é bonito. 

P- e o lápis? 
A- também é... 
P- ok, e mais alguma coisa? 

A- (pensa depois de certo tempo... fala...) - eles escrevem.  
 

Luria (1986, p. 59) afirma que a criança em fase inicial escolar pode apresentar o 

primeiro e o segundo tipo de resposta, podendo aparecer traços de situações concretas 

e elementos de operação que introduz o objeto no sistema de determinação categorial. 

Nas respostas do aluno Teo nota-se a prevalência de enlaces imediatos de situações 

concretas, quando introduziu características do cachorro e árvore como “maravilha”, 

“bonitos” ao tentar conceitua-los. Porém em introduzir traços de comparação entre o 

lápis e o computador ao dizer que “eles escrevem”, que diferenciou de traços imediatos 

que o aluno pode associar e dando a eles uma função. 

P- Eu vou te mostrar algumas figuras e vou te fazendo perguntas a respeito, “o que é um cachorro para você?”. 

A- Cachorro? 
P- Sim, o que é... 
A- maravilha, bonito. 

P- é... para você um cachorro é uma maravilha,... “o que é uma árvore”? 
A- uma árvore... (fica pensando)... uma árvore é bonita. 
P- bonita,... o que é uma mesa para você? 

A- bem encaixadinha... (e mostra com mão) 
P- bem encaixadinha...?  
A- ahhhhh. 

P- que é o leite para você? 
A- para tomar. 
P- o que é isso? (mostro a gravura do cachorro) 

A- cachorro... maravilhoso. 
P- o que é isso (mostro a árvore) 
A- lindo,  

P- o que é? 
A- uma árvore. 
 

Nas avaliações efetuadas com os desenhos das figuras (antes das mediações da 

professora da SRMs), observou-se a “formação de vínculos, ao estabelecimento de 

relações entre diferentes impressões concretas, à unificação e à generalização de 

objetos particulares, ao ordenamento e à sistematização de toda a experiência da 

criança.” (VYGOTSKY 2000. p.178).  O aluno demonstrou características, ao descrever 

um grupo de objeto como “bonito”, um traço comum não levando em conta a 

“heterogeneidade” destes, dando por esse traço o sentido de coleção, pois assim 

também, designou e caracterizou outros objetos na avaliação. 

P- o que é isso?(mostro a figura de um cavalo) 
A- cavalo. 
P- e isso? 

A- vaca. 
P- o que tem de parecido entre a vaca e o cavalo? 
A- (olha e fica pensando - pergunto novamente) 
A- bonito. (responde) 

P- o que é esse? 
A- leão. 
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P- e esse? 

A- gato. 
P- o que é um gato? 
A- bonito. 

P- e ele (aponto o leão) 
A- ah, ele é bonito, mas ele morde... 
P- o leão é um animal...? 

A- é... e ele também é um animal (aponta o gato) é bonito, mas é um animal... 
P- o que há de parecido nos dois... 
A- não sei... 

 

Considerando que o quesito característica do objeto “bonito” apareceu em todas 

as respostas, voltei a realizar novas avaliações com novas mediações e com novas 

gravuras, sendo essas fotografias e não desenhos. Para essas mediações usei a 

palavra “bonita e feia” fazendo a diferenciação necessária e também objetivando levar 

ao aluno a clareza dos critérios de abstração necessários. 

Observou-se na segunda avaliação e com fotos que o aluno já havia 

internalizado o conceito mais abstrato em classificação em agrupamentos menores e 

após em um único grupo de “animais”. Desapareceram as características “bonito” e 

“maravilha” para designar traços da categoria abstrata. A percepção do aluno tornara-

se mais sistemáticas, quando observava e separava as figuras decompondo-as nas 

representações de classes – (animais, frutas, verduras). 

P- flor vai aqui, lembra é floresta (separo colocando nos montes formados por ele ao retirar as gravuras) e esse? 
(aponto o cavalo) 
A- cavalo... 

P- e vai onde,... fruta, verdura? 
A- vai aqui... (separa em outro lugar da mesa) 
P- pega outra. 

A- cachorro... 
P- vai onde? 
A- aqui... (põe com o cavalo) 

P- por que você colocou aqui com o cavalo? 
A- ah... não vai. (separa) 
P- pega outra foto? 

A- cachorro... 
P- vai onde... (põe com o cachorro) 
A- outro cachorro ou cavalo? 

P- o que você quiser... 
A- cavalo vai aqui (põe com o cavalo) 
P- pode pegar... (vai pegando os cachorros e cavalos e colocando com seus pares) ok. e qual a diferenças entres eles  

cachorros e cavalos? 
A- ah uns brancos e uns pretos... todos eles são iguais... 
P- e todos são? 

A-... são animais. 
P- lembra que você disse antes... são todos animais, então podemos colocar junto...? 
A- Não... 

P- se esse aqui é cachorro, animal... cavalo, animal... e aqui tem flores, verduras e frutas e ...aqui é animais(coloco  
(cavalos e cachorros junto), eles não podem ficar juntos? 
A- Podem... são animais... ahhhh ééee. 

P- aqui ficam os animais, aqui as flores, aqui as verduras e aqui as frutas... entendeu? (vou repetindo e ele  
acompanha falando alto) 
A- ahhhhhh... entendi 

P- e agora onde que eu vou colocar esse daqui... (o balão) 
A- o balão... aqui. (nos animais) 
P- coloco o balão nos animais?  

A- não... ahhhh aqui. (frutas) 
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P- em frutas? você come balão. 

A- não... ele voa né? 
P- onde você coloca então... (olha todas e separa bem o balão do resto) 
A- aqui... 

 

Através das mediações foi possível observar que o aluno internalizava seu 

aprendizado com maior efetivação com a ajuda do pesquisador e das mediações 

acontecidas com o professor da SRMs, e houve a existência de fatores de maior 

relevância, como os acertos em maior número conforme transcorreu a avaliação e 

mudança na organização de estrutura para a iniciação de elaboração conceitual – 

agrupamento e reagrupamento. 

O aluno na primeira avaliação utilizou como “base classificatória a percepção 

gráfico-funcional ou a recordação das relações entre os objetos na vida real.” 

(FONTANA, 2005. p.16), quando fez referência a “mesa bem encaixadinha”, “faca corta 

o pão”, cachorro bonito, mas morde”. Reproduziu situações determinadas em que o 

objeto poderia estar incluído, representando situações vivenciadas em seu cotidiano. 

Pode-se notar na segunda avaliação que embora a mediação tenha sido 

efetuada e o aluno demonstrou estar mudando o pensamento no caminho de uma 

generalização com traços de abstração, ao substituir as palavras “bonito”, “maravilha” e 

“feio” na designação de cachorros e cavalos para animais, apareceu a insegurança e o 

aluno por vez voltou a utilizar uma base classificatória de referência da vida real, no que 

Vygotsky (2000) considera o “Complexo do tipo associativo” - Semelhanças factuais das 

experiências imediatas. 

P- o que é isso? 

A- um cachorro. 
P- e o que é um cachorro para você? 
A- um animal. 

P- O que é isso? 
A- um cavalo. 
P- e o que é um cavalo para você? 

A- um animal. 
P- por que os dois são animais? 
A- por que eles são do mesmo tipo... 

 

Segundo Fontana (2005, p.17) a criança que utiliza um grau máximo de 

semelhança entre seus elementos, apresenta caracterizas de estar no início das 

análises da elaboração dos complexos associativos para a formação de um 

pensamento por complexo. “... o traço abstraído é instável, uma vez que o 

estabelecimento de elos de ligação é sua principal função, criando as bases para as 

generalizações posteriores.” 
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3.6.2- Método de Formação de Conceitos Artificiais  

 

O aluno Teo nessa prova apresentou atenção seletiva boa pois classificou as 

figuras segundo um critério de seleção. Demonstrou aparente envolvimento na tarefa, 

embora não conseguisse manusear as peças, apontou as mesmas demonstrando 

conduta reflexiva ao fazê-lo.  

 

Figura 10- Avaliação do Método de Formação de Conceitos Artificiais - Teo 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

O aluno Teo fez tentativas de incluir os objetos em uma determinada categoria 

ou grupo conforme um traço (cor, tamanho, forma) seguindo um atributo, aparecendo 

assim a ligação associativa do que Vygotsky (2000) determinou como “Complexo do 

tipo associativo”.  

Teo, por mais três vezes, confundiu a cor amarela com vermelho ou vice-versa. 

  
P- isso, aqui está escrito LAG... e que forma é? 
A- quadrado azul (grande) 
P- ok. eu quero que você me aponte aqui as peças que pertencem ao mesmo tipo que essa. 

A- essa (aponta triângulo azul pequeno) 
P- mesmo tipo... que esta escrito atrás (mostro a ele) 
A- acho que sim... MUR... M-U-R... 

P- e dessa (comparo com a outra tirada) 
A- LAG. 
P- então ela pertence ao mesmo tipo? 

A- sim... 
P- mas essa é MUR e essa é LAG... tem uma coisa diferente nela; 
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A- tem... pequena e grande. 

     P- pequeno e grande... então vou colocar aqui e vou pegar outra peça. Vou pegar essa... 
A- pegou? 
P – sim, o que está escrito ali? (viro a peça para ele olhar-círculo pequeno azul, estreito). 

A- C E V 
P – C E V. quero que você tire ali uma peça que seja do mesmo tipo dela, que tipo é, me aponte. 
A – (bate a régua encima do quadrado azul grande) 

P – o que está escrito ali?(mostro a peça embaixo) 
A – B I Q 
P – BIQ, e essa aqui, (mostro a outra). 

A – C E V 
P – ta agora me diz por que você escolheu essa?(mostro o quadrado grande) 
A – por que ela é grande... 

P – e essa é grande?(mostro o circulo azul pequeno) 
A – não, é pequeno. 
P – tá então por que você escolheu essa para ser do mesmo tipo? 

A – por que sim. 
P – então eu vou colocar essa de volta e você vai procurar outra, que esta escrita CEV e que tenha o mesmo tipo –.  
observe bem como ela é (coloco a peça na mão dele) 

A – (olha) e aponta um círculo vermelho pequeno 
P – essa aqui vai ver (pego a peça) – o que está escrito atrás? 
A – me deixa ver, L A G. 

P – LAG e essa? 
A – por que você escolheu essa daqui e achou que é do mesmo tipo? 
P – e dai é do mesmo tipo, uma é grande e a outra é pequena? 

A – ahahhhhhhhhh... sim. 
P – é do mesmo tipo? 
A - sim é do mesmo tipo. 

P – agora vou pegar um quadrado, amarelo grande. - vamos virar para ver o que está escrito... 
A – LAG. 
P – olhe bem é um quadrado grande amarelo... 

A – essa ai (aponta um retângulo vermelho pequeno) 
P – que está escrito ali. 
A – deixa-me ver, MUR... 

P – agora vamos comparar, será que essa é do mesmo tipo que essa? 
A – (olha atento para as peças) – essa é do mesmo tipo dessas... 
P – por quê? 

A – por que, essa é pequena e essa é grande. 
 

Diante da mediação observou-se que ao comparar as peças na busca de 

semelhanças, prevaleceu à diferenciação de traços como “grande e pequeno” o que 

Luria (1986, p. 63) destacou como o predomínio da “capacidade de evidenciar as 

diferenças e não as semelhanças”, contatando um indicador externo de que nesse 

estágio Teo não realizou a separação dos traços gerais e a introdução dos objetos em 

uma categorial geral abstrata. 

 Teo encontrou dificuldade na comparação dos objetos e em formar um processo 

de análise e síntese para perceber a relação da palavra MUR escolhida sem 

significação cultural e designando uma nova palavra para o conceito “espessura”.  

Segundo Fontana (2005, p.12) a elaboração conceitual “resulta de um processo 

de análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados sensoriais mediados 

pela palavra e nela materializados.” Diante desse processo deverá ocorrer a 

combinação dos dois fatores.  
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Pode-se constatar diante disso que a designação da palavra LAG ou MUR para o 

aluno passou despercebida como a incorporação de algum traço conceitual que as 

descrevia, sustentava-se em critérios básicos de classificação, como a cor, tamanho e 

forma. 

P – então vamos jogar... vou pegar uma, essa aqui, ta escrito o que aqui? (quadrado amarelo grande - mostro atrás) 

A – MUR... (lê) 
P – que forma é? 
A – triângulo. 

P – triângulo? (e logo pego um triângulo azul pequeno) – e essa aqui então o que é? 
A – redondo... 
P – aiai... (pego o círculo pequeno azul) – e essa aqui o que é? 

A – círculo. 
P – isso que é redondo também. 
A – é... 

P – então essa é o circulo... (mostro o circulo) e essa é o Tri... 
A –... ângulo 
P – triângulo, e essas que você tem na mão são o que? 

A – essa é quadrado... 
P – agora vire para ver que está escrito atrás... 
A – MUR... 

P – e essa aqui o que está escrito? 
A – MUR. 
P – e essa (mostro o círculo) 

A – também é MUR... tudo MUR. 
P – agora vou pegar outra... (pego um circulo grande vermelho) 
A – MUR. (lê atrás) 

P – ahhhh é então e aqui, e aqui e aqui tá escrito o que?(mostro todas) 
A – MUR,... MUR... (vai dizendo para todas) 
P – mas tem uma vermelha, uma amarela e uma azul,... e uma é pequena e outra grande e tem círculo, triângulo e  

      quadrados, então o que está igual aqui? 
A – por causa que elas têm a mesma forma... 
P – é a mesma forma, se uma é quadrado, outra é círculo e a outra é triângulo, é a mesma forma então? 

A – Sim... 
P – é? Olha aqui então (coloco o circulo amarelo em cima do quadrado vermelho), pegue na mão (entrego nas mãos  
      dele) 

A – (ele olha) – são diferentes... 
P – (pego os dois círculos pequenos azuis e vermelhos e entrego a ele) olha essas... é a mesma forma? 
A – não... 

P – por quê? 
A – Por que elas não são pequenas... 
P – (entrego um triângulo em cima dos círculos) e essa é a mesma? 

A – não, 
P – por quê? 
A - por que essa é grande e essa é pequena... 

P – ta então vou pegar outra aqui para nos vermos... (pego um retângulo vermelho pequeno fino e mostro atrás) 
A – MUR 
P – igual às outras, então todas as MUR estão na tua mão... 

A – estão... 
P – ta agora vou pegar uma que não MUR (peguei circulo azul pequeno grosso – que é essa aqui? mostro atrás) 
A – CEV. 

P – (coloco com o outro circulo azul pequeno) essa é MUR então por que essa aqui é CEV, se é igual? 
A – é... 
P – que cor é? 

A – azul. 
P – que forma é? 
A – círculos. 

P –essa é círculo também, o que tem de diferente então? 
A – pequenas... 
P – e as duas são azuis e as duas são círculos, então o que há de diferente aqui? 

A – por que as duas são iguais... é a mesma forma... 
 

O aluno ao final da mediação no trecho acima ao selecionar os critérios os fez 

por semelhanças de um traço, “por que as duas são iguais... é a mesma forma” e 
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permanece inalterado o novo conceito por trás da palavra escrita na peça MUR ou 

CEV. 

Segundo Luria (1986, p. 71) para Vygotsky “Cada objeto entra no grupo com 

base em suas próprias qualidades e não se forma um conceito abstrato estável” forma 

uma cadeia de elementos sucessivos em que são classificados por suas próprias 

características. O autor designou este tipo de agrupamento pelo termo de “situação” ou 

“complexo”, “no esforço de encontrar o que é que designa a palavra sem sentido, 

reúnem os objetos não segundo um traço estável, mas sim de acordo com distintos e 

mutáveis traços, às vezes, a resolução desta tarefa toma a forma do que L.S. Vygotsky 

denominou complexo em cadeia”. 

 

3.6.3 - As aprendizagens de Teo no processo de mediação nos Métodos de 

Determinação e de Formação de Conceitos Artificiais. 

 

Apontarei a seguir algumas considerações com relação ao procedimento e as 

tarefas desenvolvidas com o aluno Teo.  

O aluno manteve ao longo da avaliação um comportamento positivo em todas as 

fases da Avaliação Assistida, bem como na aplicação da Determinação e Formação de 

Conceitos. Respondeu bem as mediações efetuadas, e ao longo do desenvolvimento 

manteve a atenção e a concentração nas tarefas, mesmo com movimentos e ruídos na 

sala.  

O perfil de desempenho do aluno oscilou, diferenciando-se ao longo das 

aplicações, porém imediatamente após as mediações este melhorou seu desempenho, 

as respostas apareceram relevantes e aumentou a capacidade para receber e elaborar 

respostas e instruções. Porém, em período de maior tempo de aplicação foram 

necessárias outras mediações pois o aluno repetiu os erros cometidos anteriormente. 

Portanto sua percepção mostrou-se episódica, fragmentada e faltaram-lhe integração e 

articulação das partes. 

Apresentou dificuldade em processar, levar em conta os aspectos anteriores 

para formular as questões – circulou em um mesmo atributo, assim como apresentou 

dificuldade de identificação de relevância, atendo-se em aspectos insignificantes.  
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3.7 - Finalizações da Avaliação com o aluno Teo 

 

Através do teste Raven constatou-se que o aluno apresentou dificuldade de 

reproduzir o que foi compreendido. Verificou-se que o aluno Teo apresentou dificuldade 

de memorização e percepção analítica - dificuldade de reter de forma clara uma 

informação anterior. O que se pode observar que nas últimas aplicações nas fases de 

manutenção o aluno demonstrou melhor desempenho e mais acerto nas questões.  

Ao constatar que o desempenho do aluno Teo aumentou diante da mediação, 

entende-se e como diz Vygotsky (1997), que uma das manifestações das funções 

psicológicas superiores no desenvolvimento infantil se faz mediante a “organização da 

colaboração da criança com as pessoas que a rodeiam”, “nenhuma das funções 

psicológicas (nem a memória, nem a atenção) se realiza geralmente mediante um 

método único, senão mediante diversos métodos”, e a mediação combinada com 

diferentes possibilidades poderão ajudar o aluno no desenvolvimento do processo de 

memorização. 

Finalmente e baseando-se em Vygotsky (1997), quando aponta que as funções 

psicológicas superiores se manifestam de várias formas, em especial na internalização 

da linguagem, a formação do desenvolvimento do pensamento humano e acredita o 

autor que esse processo se realiza na idade escolar. As mediações realizadas com o 

aluno Teo na idade escolar são de fundamentais importâncias para que o 

desenvolvimento de sua aprendizagem se caracterize com bom nível de desempenho.  

Linhares et al. (1998, p. 244) afirmou que nas diversas pesquisas realizadas com 

crianças com dificuldades escolares, bem como com deficiências intelectuais diante da 

mediação, as respostas dessas crianças aparecem com um aumento significativo de 

perguntas relevantes e acertos nas soluções da tarefa e que esses achados confirmam 

que o “suporte de ajuda pode favorecer a implantação de estratégias eficientes na 

resolução de problemas.”. 

Ressalto ao final da avaliação com o aluno Teo sua capacidade de autocorreção 

após a mediação e o aumento significativo de perguntas relevantes. 

Portanto a mediação efetiva poderá auxiliar o aluno a desenvolver a capacidade 

de identificação e resolução de problemas. Uma das alternativas indicadas para 
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trabalhar as possibilidades de aprendizagem de Teo serem métodos, procedimentos, 

atividades que envolvam a elaboração conceitual, a classificação e determinação de 

conceitos por meio de objetos, figuras planas e com perspectivas que possam dar 

percepção de espaço, fotos, letras, desenhos e outros recursos empregados no 

processo de alfabetização. 

Mediante a avaliação do aluno Teo pode-se considerar que a Avaliação Assistida 

se revela como importante instrumento de avaliação no sentido de esclarecer o 

potencial de aprendizagem do aluno.  

O aluno Teo tanto na Determinação de Conceitos, quanto na Formação de 

Conceitos Artificiais não designou a “formação de conceito estável”, porém classificou 

os objetos por seus critérios e características fazendo tentativas de resolver uma 

situação por alguns traços abstratos.  
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CAPÍTULO IV 

 

AVALIANDO O DESENVOLVIMENTO POTENCIAL DE LIA: ESTRATÉGIAS, 

MEDIAÇÕES E APRENDIZAGENS 

 

O segundo aluno avaliado foi a aluna Lia de oito anos e quatro meses de idade. 

Frequentava a instituição B no turno matutino, e no contraturno recebia atendimento na 

SRMs por duas vezes na semana, nas segundas e quartas - feiras. O laudo existente 

na escola a descrevia com Deficiência Intelectual. A aluna estava inserida numa turma 

de segundo ano composta de 22 alunos. 

A família nuclear da aluna era composta de pai, mãe, um irmão de 25 anos 

casado e uma irmã de 19 anos que morava com os pais e a aluna. Participava de todas 

as atividades da família, acompanhava a mãe nas atividades fora de casa.  

A mãe disse que em casa realizava as suas atividades diárias sozinha, como 

tomar banho, vestir-se, comer, mas necessitava de um adulto para orientá-la.  

 

4.1 – E.O.C.A – Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem 

 

Quadro 9- Descrição da E.O.C.A. - Lia  

Atividade: E.O.C.A  

Descrição: Atividade de avaliação, observação, mediação e intervenção do pesquisador. 

Objetivo: Avaliar a existência interação e criar uma relação de empatia, a comunicação, organização, 
apropriação, criatividade e o entendimento do meio. Avaliar o desenvolvimento da aprendizagem em 
noções matemáticas e escrita. Familiarizar a criança a situação de avaliação. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Os materiais preparados para a aluna Lia estavam 
relacionados com tarefas que a mesma desenvolvia na sala de 
aula e na SRMs como: Cola, tesoura, revistas, papéis sulfite 
branco e coloridos, livros de histórias, quebra-cabeças, lápis 
de cor, canetinhas, régua, jogos de montar, etc.  
 
 Foi desenvolvida a primeira proposta - “Gostaria que você me 
ensinasse o que você aprendeu, e o que lhe ensinaram, em 
casa e na escola”. Em primeiro lugar a aluna escolheu um livro 
de história e começou a ler o título, diante dessa escolha 
começou a avaliação da leitura e escrita.  
 
 
 
 

 

 
 

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO  
 

A- Avaliar o comportamento da aluna em relação à tarefa: 
-disciplina: oscilou entre inquieta e sossegada, oscilou entre 
tensa e relaxada; 
-socialização: participativa; 
-participação: interessada; apresentou oscilação entre 
dispersão e concentração; 
-método de trabalho: orientada, cuidadosa, persistente; 
-ritmo: disposição, rápido. 
B- As operações cognitivas envolvidas e a conduta na 
resolução das tarefas: 
-conduta: oscilou entre impulsiva e reflexiva- comparativa; 
-percepção: episódica – integrativa; 
-identificação de relevância;  
-questões: circularidade - encadeamento lógico;  
-autocorreção: presença. 

 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

-Potencial de entendimento quanto às tarefas propostas; 
-Oscilação da atenção e concentração no desenvolvimento do 
trabalho; 
-Comunicação clara e boa organização no desenvolver das 
tarefas; 
-Reconheceu, nomeou e associou atributos, cor, forma, 
tamanho. 
 
 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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Análises 

 

No primeiro encontro a aluna Lia apresentou-se com bom nível de entendimento 

e adesão às tarefas propostas. Mostrou-se organizada e disposta, descontraída e 

relaxada, com bom ritmo de trabalho e persistente no que estava desenvolvendo. 

Comunicação fácil e fluente evidenciou ainda sequência de pensamento, que 

mantinha na conversa sobre as questões trabalhadas. Quando lhe foi proposto 

desenvolver uma atividade diferente, demonstrou aceitação e interesse e a concluiu 

com satisfação. 

No conhecimento prévio de atributos, reconheceu, nomeou e associou cor, 

tamanho e forma sem dificuldades e isso se repetiu em todas as avaliações aplicadas. 

Ao escrever seu nome na folha disse não saber escrevê-lo inteiro e manteve um 

bom traço de escrita. 

No segundo momento foi possível observar que Lia reconheceu todas as letras 

do alfabeto, diferenciou vogal de consoantes e forma silaba.  

Apareceu a representação de classe ao nomear o PATO de bicho e concordar 

que é um animal. 

P - você sabe uma palavra com a letra P? 
A- PATO, 
P- pode escrever embaixo a palavra PATO. O que é o pato para você? 
A- PATO é um bicho. 

P- é um bicho, um animal? 
A-(afirma com a cabeça) 
P- Letra T, sabe uma palavra com a letra T. 

A- (afirma com a cabeça) TATU. 
P- Então escreve TATU. (ela escreve). Letra B, letra A, letra M, letra N, sabe uma palavra com a letra N? 
A- NAVIO. 

P- escreve então, o que é um navio? 
A- NA... (levanta a cabeça e me olha...), para andar no mar. 
P- como se escreve o VIO? V- I-O (repito a palavra NAVIO, vai escrevendo enquanto auxilio no soletrar as letras). 

letra S (escreve a letra, vou colocando letras na mesa e perguntando) que letra é essa? 
A- H, E, M, F, P,  
P- Legal então você sabe todas as letras? 

A- (afirma com a cabeça) 
       P- Então agora escreve lá embaixo... A-E-I-O-U – o que é o AEIOU? 

A- as vogais. 
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Figura 11- E.O.C.A – Leitura e Escrita, Noção matemática - Lia 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Escolheu primeiramente fazer a leitura pelas gravuras e contou a história com 

coerência de ideias, aparecendo a representação da escrita e leitura.  

Na leitura observou-se que Lia soletrava as sílabas com dificuldade. Nesse 

momento por duas vezes houve a dispersão e falha de atenção a atividade, desviando-

a para movimentos feitos pelas professoras na sala. 

P- Agora vamos ler uma frase, da outra forma que é pelas letras. 

A- E-RA - U-MA (soletra, mas esta dispersa olha varias vezes para trás) VE-Z. 
P- ERA UMA VEZ... 
A- UMA CAS-TOR... 

P- castor que é esse bichinho... 
A- é... FU..., não (fica indecisa) 
P- MUI... 

A- TOS... IN-DE-PE... 
P- INDEPEN-DEN-TE (soletro e ela repete) 
A- DENCIA.. 

P- independente... ok, para que serve o que esta escrito na leitura? 
A- Para ler tudo... 

 

A análise do fragmento no diálogo abaixo permitiu analisar a função da escrita 

através da mediação com uma situação vivenciada no dia a dia de Lia. Observou-se 

que a aluna estava insegura diante da função da escrita e demonstrou não ter 

consciência da mesma em seu cotidiano, após a discussão apropriou-se da reflexão 

em torno do assunto e elaborou com maior propriedade a questão da função da 

escrita e leitura. 

P- você vai ao mercado com sua mãe? 
A- vou. 
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P- como vocês fazem para encontrar o açúcar? 

A- eu acho assim um quadrado. (e desenha no ar com os dedos) 
P- um quadrado e dai, mas naquele quadrado tem farinha, tem açúcar, tem sal, como você acha o açúcar? 
A- se eu conseguir ver eu mostro para minha mãe, dai tem o preço... 

P- tem o preço, mas como você sabe que é o açúcar se o pacote é igual o da farinha? 
A- por que eu já sei isso... 
P- sim você já sabe isso, mas está escrito alguma coisa no pacote? 

A- açúcar. 
P- isso, então você lê o que esta escrito encima, tem letras. E quando você e sua mãe saem de casa e vão ao mercado 
como vocês fazem para encontrar o mercado?  

A- nos vamos em qualquer um... e tem um que é perto da nossa casa e a gente vai lá. 
P- mas e como vocês sabem que é mercado e não é padaria? 
A- por que padaria é pequena e mercado é grandão... 

P- mas se você quer ir num mercado que tem um nome... 
A- porque é aquele mercado que eu vejo... 
P- Não existe nada que indique o nome do mercado... 

A- plaquinha... 
P- e o que está escrito nela? 
A- não sabia... 

P- está escrito o nome do mercado. 
A- o nome de mercado... 
P- para que então serve a escrita (aponto o titulo do livro) 

A- para você ler tudo. 
 

Na avaliação da noção de quantidade e de contagem de número, a aluna 

reconheceu antecessor e sucessor assim como, realizou operações aditivas usando a 

referência da quantidade em inclusão de classe, adição e subtração que apareceram na 

operação “juntar” e operação “tirar”.  

  P- Que número é esse? 
A- 1 
P- Esse? 
A- 2 e 5 

P- O que vem depois do número 2? 
A- 3 
P- e antes do número 2 vem o que? 

A- (não responde-coloco os números um ao lado do outro 123 e pergunto novamente) 
P- antes do número 2 vem o que? 
A- (ela mostra com os dedos o número 1) 

P- e depois do número 3. 
A- (mostra com os dedos o número 4) 
P- E depois do 4? 

A- 5 
P- depois do 5? 
A- 6 

P- e depois... 
A- 7 (vou acenando para continuar)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30... 
P- depois do 30... 

A- 31, 32. 
P- Antes do 32 vem o que? 
A-(pensa bem...) 31. 

P- Isso... 32, 3 e... 
A- 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41... 
P- e até quanto você sabe contar? 

A- até 20... 
P- até 20... depois do 50 vem o que? 
A- 51. 

P- depois do 51 vem o que? 
A- 52,  
P- antes do 52 vem o que? 

A- 53... 
P- Antes?... 
A- 51... 
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A aluna fez o reconhecimento também dos sinais de adição no que denominou 

em sinal “de mais” e de subtração em “menos” e “igual” para o resultado final da conta. 

P- vou colocar um símbolo aqui (+) 
A- de mais. 

P- que cor é essa e essa? 
A- amarela e vermelha e preta... 
P- e agora vou colocar outro símbolo aqui. 

A- igual. 
P- que conta é essa que nos montamos aqui (ponto a conta) 
A- (pega as duas canetas e diz-2 mais 3 e começa a contar todos) 

P- quanto deu então coloca o número aqui (aponto na folha) 
A- (ela escreve do lado do sinal =) 5 
P- então aqui tinha?(aponto o lugar do 2) 
A- (ela vai escrevendo os números). 

P- Agora eu dizer uma conta para você fazer, você pode pegar os lápis. Faça uma conta de 7+3= quanto que dá? 
A- (ela escreve a conta, pega as canetas e começa a fazer, coloca tudo junto e conta, porém desatenta diz 9, digo para    
contar de novo com mais atenção-diz 10) 

 

Pode-se observar nesse primeiro encontro que a aluna Lia apresentou bom 

potencial e ritmo de trabalho, organização das ideias dentro do que lhe foi proposto e 

desenvolveu as tarefas com persistência. Procurou e aceitou a mediação com facilidade 

e interesse. Em alguns momentos pareceu ter dificuldade de manter a atenção e 

concentração pelos movimentos e falas que aconteceram na sala e foi necessário 

chamá-la e orientá-la no que estava fazendo, para que conseguisse se concentra 

novamente. 

 

4.2 – Jogo de Perguntas e Busca de Figuras Geométricas – JPBFG 

 

Quadro 10- Descrição do JPBFG - Lia 

Atividade: Aplicação do JPBFG  

Descrição: Atividade de observação, mediação, intervenção e avaliação do pesquisador. 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problema e a relação de dados relevantes a dados 
irrelevante, a comparação de atributos. O desenvolvimento potencial na mediação da aprendizagem, o 
entendimento de tarefas. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A aplicação da avaliação nos Jogos de Perguntas e Busca com 
Figuras Geométricas foi dividida em fases: 
1) Fase de instrução (preliminar) e assistência – instruções 
detalhadas do jogo e assistência de atributos e mediação.  
Explicado como é o jogo, a pesquisadora diz ‘eu vou pensar 
sobre um desses daqui e você vai procurar adivinhar o que 
pensei (aponta para as figuras do cartão). 
2) Fase inicial sem ajuda – linha de base para avaliar o 
desempenho real;  
3) Fase de manutenção – avaliar o desempenho, após as 
mediações.  

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
-Avaliar o comportamento do aluno em relação à tarefa: 
-disciplina: oscilou entre inquieta e sossegada - relaxada; 
-socialização: participativa; 
-participação: interessada e oscilante entre dispersa – 
concentrada; 
-método de trabalho: orientada, aparece descuido quando sua 
atenção desvia do foco, porém é persistente; 
- ritmo: disposição, rápido. 

 
  

 
ENTENDIMENTO DA TAREFA 

 
As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas propostas: 
-potencial de entendimento da aluna; 
-oscilação da atenção e concentração no desenvolvimento do 
trabalho; 
-comunicação clara e a organização nas tarefas; 
-conhecimento de atributos: tamanho, cor e forma - reconheceu, 
nomeou, associou; 
-desempenho nas fases: 18 perguntas relevantes, 2 irrelevantes e 
6 incorretas;  
-cognição: comparativa-não comparativa; 
-conduta: oscilou entre impulsiva e reflexivo-comparativa; 
-percepção: oscilou entre clara - episódica-integrativa; 
-identificação de relevância; 
-questões- circularidade – apareceram solução incorreta e correta 
ao acaso;  
-autocorreção- presença. 

 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

 

 



96 
 

Análises 

 

A aluna Lia na maior parte do tempo manteve um comportamento positivo, mas 

algumas vezes no seguimento da tarefa apresentou-se inquieta, dispersa e com 

conduta impulsiva – reflexiva, quando chamada a atenção voltava à tarefa e se 

concentra novamente. Participativa, interessada e disposta quanto à socialização, 

persistente e cuidadosa com o material. A comunicação foi clara e precisa.  

No que diz respeito às operações cognitivas observou-se na fase de assistência: 

1) Atributos – apresentou facilidade em reconhecer, nomear e associar formas, cores e 

tamanhos. 

2) Tipo de perguntas – relevantes irrelevantes e incorretas. Apareceram nove perguntas 

sendo seis relevantes, duas irrelevantes e uma incorreta. 

3) Potencial de resolução de tarefa – a princípio demonstrou percepção clara e conduta 

comparativa, com entendimento da tarefa proposta. Apareceu solução de problema 

incorreta e correta ao acaso. 

A- você escolheu o círculo? 
P- SIM eu escolhi o círculo, o que você tem que tampar se eu escolhi o círculo? 
A- esse. (aponta o círculo) 
P- tem certeza se você tapar o circulo vai tapar aquilo que eu escolhi... o que tem que tapar? 
A- aquilo que você não escolheu... o que não é circulo... (tapa todos os triângulos) 
P- agora ficaram aqui esses círculos aqui, me faz uma pergunta. 
A- você escolheu esse círculo aqui azul grande? 
P- SIM, o que você tem que tampar? 
A- esses... (tampa os círculos pequenos vermelhos) 

 
Na fase sem ajuda a aluna demonstrou: 

1) Atributos - reconheceu, nomeou e associou formas, cores e tamanhos. 

2) Tipo de perguntas: apareceram perguntas relevantes e incorretas. Total de onze 

perguntas, sendo oito relevantes e três incorretas.  

A- Você escolheu o triângulo pequeno? 
P- Não, não escolhi. Entã, o que você deve tampar... 
A- quadrado grande... 

P- Presta atenção, não escolhi triângulo pequeno... 
A- o pequeno... os dois?(vermelho e azul) 
P- Sim, são pequenos. Outra pergunta. 

3) Potencial de resolução de problemas: Percepção episódica (ora percebia com 

facilidade e associava os atributos, ora manifestava - se confusa) e conduta 

comparativa. Apareceu solução de problema incorreta. 

Na fase de manutenção: 
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1) Atributo: sem dificuldades na seleção de atributos.  

2) Tipo de perguntas: formulou perguntas relevantes e incorretas. Total de seis 

perguntas quatro relevantes e duas incorretas. 

3) Potencial de resolução de tarefa – a princípio demonstrou percepção difusa e 

hesitante na captação dos dados, após a mediação houve o entendimento da proposta.  

   A- Ficaram esses... (aponta as peças que restaram) Você escolheu esse?(aponta o triângulo grande vermelho) 
P- Essa pergunta não vale,... por que você apontou ele, tens que me dizer um critério da peça. 
A- Então você escolheu esse, o triângulo vermelho? 

P- SIM, eu escolhi o triângulo vermelho. O que você faz? 
A- Euuu... tampo o triângulo... 
P- Pensa bem eu escolhi o triângulo, será que você deve tampar o que eu escolhi?... 

A- eu tampo esses... (aponta as outras peças e junto tampa o triângulo pequeno vermelho) 
P- E esse é o que? Se eu escolhi triângulos vermelhos. (aponto o que ela tirou junto)  
A- O circulo, o circulo, o circulo... (tampa todos e tira o triângulo pequeno vermelho) 

P- E agora ficaram dois triângulos ai. 
A- Você escolheu o grandão ou o pequeno? 
P- Eu escolhi um deles, mas ai tem um grande e um pequeno, qual é a pergunta que você faz? 

A- Você escolheu o grande? 
P- Sim eu escolhi o que você tampa? 
A- O pequeno... 

 

Inicialmente na fase de assistência a aluna pareceu entender a lógica do jogo, 

porém ao longo das fases a percepção de atributos tornava-se episódicas - ora 

percebia claramente e levantava as hipóteses sobre a peça escolhida pelo mediador, 

ora aparecia também dificuldades no controle de identificação das respostas que não 

correspondiam a escolha feita, apresentando dificuldades para identificar os atributos 

na associação das mesmas.  

A quantidade de perguntas para efetuar o término da tarefa manteve-se em sua 

maioria relevantes. 

 Ao longo do jogo Lia por vezes desviava a atenção da tarefa para movimentos e 

sons que aconteciam ao seu redor na sala, nesses momentos era necessária 

intervenção do pesquisador para centrar sua atenção novamente na tarefa. 

 

4.3 – Jogo de Perguntas e Busca com Figuras Diversas - JPBFD 

 

Quadro 11- Descrição do JPBFD -  Lia 

Atividade: JPBFD – Noção numérica – Noção de sílabas e formação de palavra simples 

Descrição: JPBFD instrução com assistência; avaliar a noção numérica, contas simples, noção silábica 
e formação de palavras simples. 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problemas, nível de envolvimento, o desenvolvimento 
potencial na mediação da aprendizagem, o entendimento de tarefas. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A aplicação e análise do Jogo de Perguntas e Busca com Figuras 
Diversas – JPBFD foi organizado mediante a Avaliação Assistida e 
suas fases: 
1) FSAJ (utilização das figuras de meios de transportes como base) 
– sem ajuda, procurando avaliar o potencial real do aluno, como ele 
trabalha sozinho, recebendo apenas instruções iniciais. 
2) FASS (utilização das figuras de flores como base) – assistência, 
procurando-se mediar às dificuldades dos alunos no 
desenvolvimento da tarefa e na resolução dos problemas. 
3) FMAN (utilização das figuras homens e cachorros como base) – 
avaliar o potencial do aluno em resolução de problemas nas tarefas 
após a mediação.   

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
A- Avaliar o comportamento da aluna em relação à tarefa: 
-disciplina: oscilou entre inquieta – sossegada - relaxada; 
-socialização: participativa; 
-participação: interessada, oscilou entre dispersão – concentração; 
-método de trabalho: orientada, cuidadosa, persistente; 
-ritmo: disposição, rápido; 
 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas: 
-potencial de entendimento da aluna quanto às tarefas propostas; 
-oscilou entre atenção e concentração no desenvolvimento do 
trabalho; 
-comunicação clara e organização no desenvolver das tarefas; 
-reconheceu, nomeou, associou atributos (tamanha cor e forma)  
-desempenho nas fases: 38 perguntas relevantes, 4 perguntas 
irrelevantes e 14 perguntas incorretas; 
-cognição: comparativa; 
-conduta: reflexiva - comparativa; 
-percepção: episódica - integrativa; 
-identificação de relevância; 
-questões: circularidade. Solução por ensaio e erro, correta ao acaso 
e incorreta;  
-autocorreção - presença. 

 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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Análises 

 

Observando-se que Lia possuía agilidade nas tarefas, a aplicação dos Jogos de 

Perguntas e Busca com Figuras Diversas – JPBFD foi dividido nas três fases 

dependendo da dificuldade de critérios de seleção das figuras: 

- Na fase de assistência utilizei as flores, meios de transportes e sorvetes. 

- Na fase sem ajuda, casas e talheres. 

- Na fase de manutenção, homens e cachorros. 

No início quando da organização da tarefa para o jogo, a aluna ajudou a 

pesquisadora demonstrando interesse pelos critérios apresentados nas figuras, fazendo 

perguntas e buscando as diferenças nas mesmas.  

Apresentou comportamento positivo, porém demonstrou desatenção em 

momentos de maiores movimentos na sala. Organizada e persistente no 

desenvolvimento, maior entendimento diante das mediações e com entusiasmo nos 

acertos efetuados.  

No que diz respeito às operações cognitivas na fase de assistência evidenciou-

se:  

- Identificação e diferenciação de Flores - 

1) Atributos: realizou a seleção de atributos sem dificuldades. Demonstrou alguma 

insegurança no tamanho da folha por uma vez, mas esta ao longo do jogo se dissipou. 

2) Tipo de perguntas – Perguntas relevantes, irrelevantes e incorretas. Total de oito 

perguntas, três relevantes, uma irrelevante e quatro incorretas.  

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção confusa. Conduta colaborativa. 

Solução do problema correta ao acaso, ensaio e erro e incorreta. 

 
A- Você escolheu essa flor? 
P- Você tem que fazer uma pergunta sobre as pétalas e sobre as folhas, você não pode apontar e  
perguntar se é essa flor? Você tem que perguntar por exemplo, ‘você escolheu a flor roxa?”ou “escolheu  

a flor amarela, ou a flor vermelha... ”você escolheu a flor que tem três pétalas?” ou que tem cinco, ou que     
tem oito? entendeu, faça outra pergunta. 
A- você escolheu a que tem três pétalas? 

P- escolhi, SIM a que tem três pétalas, qual você tira?(aponta a de três)... olhe bem eu escolhi a de três  
pétalas têm várias na mesa. 
A - (aponta as duas vermelhas de três pétalas) – essa e essa... 

P- ta mas dai você vai tirar a que eu escolhi... 
A- eu vou tirar então... 
P- Não, você tem que deixar aquelas que eu escolhi... por que eu disse SIM, então você tem que tirar as  

outras, as que não têm três pétalas, quais são ai... 
A- essa. (aponta uma vermelha de oito)...e essa... 
P- vai tirando... conte...e olhe bem. 
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Percebeu-se que ao longo dessa tarefa a aluna teve dificuldades de 

entendimento lógico, não estava consciente da dinâmica do jogo, pois as quatro 

perguntas que apareceram como incorretas duas foram feitas da mesma maneira (a 

aluna apontou a figura e perguntou se foi essa), e duas sem critérios para a seleção. 

Após a mediação do pesquisador fez uma pergunta relevante, mas na seguinte voltou a 

repetir a pergunta incorreta. 

 - Identificação e diferenciação de Meios de transportes - 

1) Atributos: realizou a seleção de atributos  

2) Tipo de perguntas – Total de cinco perguntas , quatro relevantes e uma incorreta.. 

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção episódica – apareceu dificuldade de 

entendimento nas respostas. Conduta colaborativa, não associativa, necessitou de 

mediação para perceber a relação dos atributos com a pergunta. Solucionou o 

problema correto porém ao acaso, por ensaio e erro ou arriscava uma solução. 

    A- você escolheu o barco grande? 
P- SIM, eu escolhi, o que você faz? 

A- tiro o barco grande... sim? 
P- o barco grande... se eu disse que escolhi ele... 
A- tira todos os outros... (vai tirando da mesa os outros) 

P- e deixa o que? 
A- só os barcos grandes... 
P- e agora...? 

A- você escolheu o barco grande? 
P- todos são grande ai, qual a diferença te quem esses barcos que sobraram na mesa? 
A- que tem de diferença? que é amarelo, vermelho e verde... 
P- me faz uma pergunta... 

A- você escolheu o barco vermelho? 
 

Fez-se presente nessa jogada a dificuldade de perceber e tornar consciente o 

atributo que devia tirar da mesa e que o mesmo tinha relação com a pergunta feita. 

Pude observar que a aluna ainda nessa fase não havia compreendido a transferência 

de aprendizagem do jogo (mesmo a aluna fazendo a seleção de atributos, não percebia 

a relação da constância de perguntas e solução de problema segundo os critérios 

desses atributos, embora diferenciasse os objetos e seres animados ou inanimados).  

- Identificação e diferenciação de Sorvetes -   

1) Atributos: dificuldades de seleção de atributos.  

2) Tipo de perguntas – Perguntas relevantes, irrelevantes e incorretas. Total de sete 

perguntas, quatro relevantes, uma irrelevante e duas incorretas. 

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção episódica – apareceu dificuldade de 

entendimento nas respostas. Conduta colaborativa, não associativa, necessitou de 
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mediação para perceber os diferentes atributos (com palitos/sem, quantidade de bolas, 

sabores). 

P- e agora eu escolhi um de chocolate, ai todos são de chocolate... 
A- você escolheu tudo esses daqui, ou só um? 

P- eu escolhi só um dai qual a pergunta que você me faz... 
A- qual que você escolheu? 
P- eu não posso te dizer, você tem que olhar ai e escolher um critério e fazer a pergunta, se é de palito, se é sem palito,  

quantas bolas têm, de que sabor é. 
A- é de palito? 
P- NÃO. não escolhi de palito... 

A-(vai tirando os de palitos) 
P- isso! Eu escolhi sem palito e ai só tem sem, e agora? 
A- qual que você escolheu, de uma bola, de duas ou de três? 
P- você tem que me perguntar uma pergunta diferente, olhe bem ai... 

A- você escolheu de duas? 
P- SIM escolhi de duas bolas... 
A- tiro estas (tira as outras) 

P- ok... 
 

Como nas outras duas jogadas houve a circularidade de identificação de 

relevância, a aluna demonstrou que esteve jogando o correto após a mediação do 

pesquisador, mas repetia as perguntas incorretas na próxima pergunta, sem 

conscientizar-se da lógica da jogada. 

No que diz respeito às operações cognitivas na fase de assistência evidenciou-

se:  

- Identificação e diferenciação de Casas -  

1) Atributos: Lia fez seleção de atributos. 

2) Tipo de perguntas – Perguntas relevantes e irrelevantes - corretas e incorretas. Total 

de seis perguntas, cinco relevantes e uma incorreta. 

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção episódica – apareceram dificuldades 

de entendimento nas respostas. Conduta colaborativa, associativa (reconheceu que 

existiam com janelas/sem, com portas/sem, janelas abertas/fechadas, portas 

abertas/fechadas, etc). Solucionou o problema ao acaso, por ensaio e erro. 

A- você escolheu com janela ou sem janela? 
P- assim não posso te dizer. Faça uma pergunta só... 

A- você escolheu com janela? 
P- NÃO, não tem janelas,... o que você faz? 
A- tiro sem janela... 

P- eu disse que não tem janela... 
A- ahhh eu tiro com janelas... 
P- ótimo agora ficaram só as sem janelas. 

A- você quer que eu tire as de janelas, ou as sem janelas? 
P- agora ai tem duas perguntas que você pode me fazer,... que é de cor e tamanho, as janelas já foram. 
A- você escolheu a verde? 

- Identificação e diferenciação de Talheres - 

1) Atributos: realiza seleção de atributos. 
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2) Tipo de perguntas – Levantou um total de sete perguntas: seis relevantes e uma 

incorreta. 

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção episódica – apareceu dificuldade de 

formular a pergunta com um só atributo. Conduta colaborativa, associativa (reconheceu 

que existem atributos diferentes – talheres grandes e pequenos, cores e tipos, para a 

direita e para a esquerda, para cima e para baixo). 

A- você escolheu a colher vermelha, amarela e azul? 
P- eu escolhi uma dessas, mas se você me fizer uma pergunta assim eu não posso te responder... 
A- você escolheu a vermelha? 

P- NÃO, não escolhi. 
A- tirei... (e recolhe) 
P- agora só têm azuis e amarelas... 

A- você escolheu a azul? 
P- NÃO, não escolhi a azul. 
A- (recolheu as azuis) 

P- agora ficou só amarelas, mas tem diferenças aqui... (aponto as figuras que restaram) 
A- grandes e pequenas... então você escolheu a colher pequena? 
P- NÃO escolhi... e agora.. 

A- você escolheu essa colher ou essa colher (aponta uma e outra). 
P- eu escolhi uma delas, você tem que me perguntar diferente. 
A- você escolheu essa para cima (aponta) 

P- ok.sim... 
 

 Nas aplicações a cima Lia demonstrou que a percepção episódica estava ligada 

a sua desatenção, quando chamada a prestar atenção à tarefa pois a desviou por 

algum motivo (sons, movimentos), o fez com impulsividade. Mesmo assim atuou de 

forma participativa e interessada.  

No que diz respeito às operações cognitivas na fase de manutenção evidenciou-

se:  

- Identificação e diferenciação de figuras humanas -Homens - 

1) Atributos: fez seleção de atributos. 

2) Tipo de perguntas – Fez um total de dez perguntas, sendo quatro relevantes, duas 

irrelevantes e quatro incorretas. 

3) Potencial de resolução de tarefa – percepção episódica – apareceu dificuldade de 

formular a pergunta com um só atributo, ou sem mencionar um atributo de busca. 

Solução de problema incorreta. Conduta colaborativa, associativa. 

A- você escolheu os de cabelos compridos, eu tiro esses... (vai tirando os de cabelo curto,...tirando junto e leva um  
comprido) 
P- olha bem...presta atenção ali naqueles...(para e vira para olhar a prof. que tossiu)...e ai qual a outra pergunta. 

A- tenho que fazer outra pergunta? 
P- isso... 
A- você quer que eu tiro de cabelo comprido...não? 

P- me faz outra pergunta para adivinhar... todos são de cabelos compridos. 
A- Você quer que eu tire os de cabelo amarelo? 
P- se ele tem cabelo amarelo?...(acena com a cabeça)... SIM ele tem cabelo amarelo. 

A- NÃO é assim a pergunta que eu fiz... 
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P- então você tem que me perguntar diferente... para você adivinhar qual eu pensei você tens que me perguntar sobre  

uma coisa que ele tem, ou o que ele é... como é a pergunta?(movimentos e toque de telefone desconcentram a aluna) 
A- como é...? 
P- podia ser assim... ele é de cabelo loiro?...a eu digo ele é SIM... dai o que você tira? 

A- dai eu tiro os de cabelo loiro... 
P- se eu digo que é ele tem cabelo loiro, se você tirar, você tira o que eu pensei junto e ai você não tem mais como  
adivinhar... 

A- (aponta novamente os loiros,). 
P- você tem que tirar os... (tiro dois pretos) 
A- pretos... vai tirando os outros. 

P- isso... agora só com os loiros e de cabelo comprido, você me pergunta? 
A- (demora em fazer a pergunta) tem óculos? 
 

- Identificação e diferenciação de animais- Cachorros - 

1) Atributos: faz seleção de atributos. 

2) Tipo de perguntas-Total de oito perguntas, sete relevantes e uma incorreta. 

3) Potencial de resolução de tarefa – apareceu dificuldade de perceber os atributos por 

falta de atenção. Conduta colaborativa, associativa – discriminou as diferenças nos 

cachorros. Autocorreção após mediação. 

A- você escolheu o cachorro que esta de língua para fora? 

P- SIM escolhi o cachorro de língua para fora... 
A- então eu tiro os outros... 
P- agora ficaram quatro cachorros, todos de língua para fora e sentados... e pintados...e agora? 

A- essa é fácil, você escolheu o cachorro que está deitado ou sentado...? 
P- todos estão sentados ai... outra pergunta. 
A- (repete a pergunta, respondo que já me fez essa). você escolheu o que esta sentado? 

P- SIM todos estão sentados. (repito) 
A- então isso dai ta... 
P- sim, mas tem quatro cachorros diferentes aqui, olha bem, procure uma diferença. 

A- (aponta os quatro) esses estão todos sentados, os quatro cachorros... 
P- sim... mas me pergunte uma coisa de diferença(repito) largue essas figuras lá e olhe bem (ela mexe nas figuras, olha  
para os lados, aponto as figuras eu chamo a atenção dela para a tarefa – as falas das outras crianças que estão em aula  

desconcentram Lia) 
A- esta de rabo pra cima...?(depois de um tempo) 
 

Na fase de manutenção pode-se observar que a aluna Lia apresentou dificuldade 

de manter concentração quando a sala estava mais movimentada, por três vezes foi 

necessária a intervenção e paradas para fazê-la se concentrar na tarefa, diante disso 

sua percepção ficava alterada e não se conscientizava da lógica do jogo. 

 

4.4 - Jogo CARA A CARA 

 

Quadro 12- Descrição do jogo Cara a Cara -  Lia 

 Atividade: Jogo Cara a Cara 

Descrição: Aplicação do jogo Cara a Cara 

Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problemas, o desenvolvimento potencial na mediação da 
aprendizagem, o entendimento de tarefas. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A organização do jogo Cara a Cara esteve baseada nas fases, 
instrução, sem ajuda, assistência e manutenção. A maior relevância 
foi dada na fase de manutenção pelo objetivo da aplicação do jogo 
na Avaliação Assistida. 
 
 

 
 

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 
 

Avaliar o comportamento da aluna em relação à tarefa: 
-disciplina: sossegada - relaxada; 
-socialização: participativa; 
-participação: interessada, oscilou entre dispersão e concentração; 
-método de trabalho: orientada, cuidadosa, persistente; 
-ritmo: disposição, rápido. 
 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas: 
-potencial de entendimento da aluna quanto às tarefas propostas; 
-oscilação entre atenção e concentração no desenvolvimento do 
trabalho; 
-comunicação clara e organização no desenvolver as tarefas; 
-reconheceu, nomeou e associou atributos (Tamanho cor e forma). 
-desempenho nas fases: 12 perguntas relevantes; 
-cognição: comparativa; 
-conduta: oscilou entre impulsiva-reflexiva, porém foi comparativa; 
-percepção: clara-integrativa; 
-identificação de relevância; 
-questões: encadeamento lógico;  
-autocorreção: presença. 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

  

Análises 

 

No jogo Cara a Cara a fase de assistência foi realizada conforme os outros jogos, 

porém na segunda jogada a aluna sugeriu que eu fizesse as perguntas e ela respondia, 

nessa jogada avaliei as respostas e certifiquei - me do entendimento da lógica do jogo. 
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No que diz respeito às operações cognitivas na fase de assistência evidenciou-

se:  

1) Atributos: fez seleção de atributos. 

2) Tipo de perguntas – Total de seis perguntas relevantes. 

3) Potencial de resolução de tarefa – aparentou melhor concentração (a sala estava 

mais vazia, faltava uma professora e não havia alunos, a professora de apoio saiu). 

Conduta colaborativa, associativa – discriminou as diferenças dos atributos (cor de 

olhos, cabelos, pele, com chapéu/sem, sexo, com bigode/sem, etc). 

A- Você tem uma mulher? 

P- NÃO. É um homem. O que você faz ai, você abaixa o que? 
A- não é um homem... (repete) 
P- se eu disse que eu não tenho uma mulher aqui... 

A- eu abaixo todas as mulheres... (vai baixando) 
P- isso... me pergunte outra. 
A- (vai baixando) é homem? 

P- SIM, todos são homens ai... qual a outra coisa que você pode me perguntar desses homens ai... 
A- você tem... 
P- ele tem... você tens que me perguntar deles ai... 

A- ahhh ele está de chapéu? 
P- ele NÃO tem chapéu... o que você faz? 
A- eu... viro tudo os de chapéu. 

 

No recorte abaixo a inversão a pesquisadora fazia as perguntas e a aluna 

respondia, observa-se nas respostas corretas da aluna a evidência da lógica no 

entendimento do jogo. 

P- vamos jogar mais uma vez... 
A- agora eu embaralho... 
P- ok, (toca o telefone ale diz - acho que é minha mãe, (desconcentra-se do jogo, explico a ela que se for 

a professora chama) 
A- agora eu vou pegar a carta, vire o tabuleiro e você me faz as perguntas. 
P- ok pode ser também,... eu faço as pergunta a você... ele tem cabelo preto? 

A- NÃO... 
P- o que eu viro então?... 
A- de cabelo preto. 

P- isso vou virar os de cabelo preto... ele é careca? 
A- Sim... e com bigode... 
P- não... você não pode falar mais atributos dele, ele é careca qual eu viro? 

A- todos os carecas... 
P- eu viro se ele é? 
A- não vira... 

P- ele usa óculos? 
A- NÃO. 
P- o que eu faço? 

A- vira os que têm óculos. 

Quando voltamos à posição anterior e a aluna fez as perguntas, realizou seis 

perguntas, todas relevantes. Demonstrou maior entendimento do jogo. 

P- mais uma vez você... 

A- eu embaralho... 
P- sim, mas você que faz as perguntas... 
A- tire uma carta... 

P- você faz a pergunta. 
A- é uma menina? 
P- NÃO, não é uma mulher. 

A- então eu tiro o que é mulher. 
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P- outra pergunta. 

A- ele é careca? 
P- Não ele não é. 
A- viro os carecas. 

P- outra. 
A- ele é de chapéu? 
P- NÃO ele não é de chapéu. 

A- então eu viro os de chapéu. 
 
 

4.4.1 - As aprendizagens de Lia no processo de mediação dos jogos – JPBFG, 

JPBFD e no Cara a Cara. 

 

Como para o aluno Teo a etapa dos três jogos também foi desenvolvida com 

procedimentos da Avaliação Assistida para a aluna Lia. Enfatizados na avaliação, em 

cada uma das fases, a capacidade de lidar com os atributos, os tipos de perguntas por 

ela formuladas para a resolução de tarefas e o potencial de resolução de tarefas. 

 Ao longo da avaliação e, principalmente nas mediações efetuadas, à medida 

que se efetuava os jogos, alcançava maior entendimento o que contribuiu para a 

melhoria do desempenho no desenvolvimento das tarefas propostas.  

Nas primeiras aplicações do JPBFG, que em sua constituição apresentou-se 

mais simplificado e oferecendo três atributos, reconheceu, nomeou e associou formas e 

cores e tamanho com facilidade. 

Nas mediações notou-se dificuldade de se manter atenta e concentrada diante 

dos movimentos e sons na sala, apareceram com constância na avaliação. Mesmo com 

essa dificuldade constante evidenciou-se nas fases a conduta impulsiva quando 

aparecia a desatenção na tarefa, mas logo que conseguia se concentrar aparecia a 

conduta comparativa e reflexiva e a aluna voltava a desenvolver um bom ritmo de 

trabalho.  

A percepção apresentou-se integrativa nessa fase com episódios de 

impulsividade entre maior clareza e incertezas, considerou-se então o devido 

aparecimento de solução do problema em correta ao acaso e incorreta, a aluna arriscou 

respostas ou as fez por ensaio e erro.  

Tanto no JPBFG, JPBFD como no jogo Cara a Cara, observou-se um bom 

desempenho real da aluna. Quando da interferência do meio que a fez ficar impulsiva e 

oscilante em sua conduta, mesmo assim, demonstrou entendimento da lógica do jogo. 
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No desempenho potencial diante da mediação do pesquisador, apareceu 

também a oscilação pela dispersão, o que se pode considerar como fator relevante de 

interferência no desenvolvimento dos trabalhos e de sua aprendizagem. Destacou-se 

constância desde o início da avaliação, com um número muito maior de perguntas 

relevantes, embora surgissem irrelevantes e um número expressivo também de 

perguntas incorretas.  

O que se pode observar no jogo Cara a Cara - foi que a aluna Lia apresentou-se 

mais concentrada respondendo positivamente as mediações e suas respostas foram 

mais relevantes, apresentando melhor resultado nos jogos. Isso constatou a dificuldade 

da aluna em trabalhar em espaço que apresente maior movimento e interferências de 

sons.  

A aluna Lia mesmo com interferências causadas pelo ambiente, ao longo da 

avaliação e principalmente nas mediações realizadas na medida em que se 

desenvolveram os jogos, conseguiu alcançar maior entendimento para a evolução do 

desempenho no desenvolvimento das tarefas propostas.  

 

4.5 – Teste Raven 

 

Quadro 13- Descrição do Teste Raven - Lia 

Atividade: TESTE Raven  

Descrição: Aplicação do teste Raven 

Objetivo: Avaliar o entendimento na mediação e do potencial do aluno na resolução de problemas. 
O envolvimento e o entendimento das tarefas proposta. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A organização para a aplicação do Teste Raven esteve baseada no 
caderno de aplicação do mesmo, porém para a mediação utilizou-se a 
adaptação feita pela pesquisadora, às mesmas gravuras que 
continham o livro foram fabricadas para melhor compreensão e 
otimizar a situação de avaliação e o manuseio do aluno quanto à 
gravura. . As formas utilizadas foram as A1, A2 e após a AB2 (sendo 
que essas foram escolhidas entre as figuras do livro de aplicação, as 
duas iniciais e uma da segunda fase), com mediação antes e entre a 
aplicação. Na avaliação e entendimento da tarefa do teste baseou-se 
no caderno de aplicação de Angelini (1999) e no levantamento de 
operações cognitivas baseado em Linhares (2006, p. 22).  
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NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
-A aluna oscilou entre atenção seletiva e concentração no 
desenvolvimento do trabalho; 
-Conduta – sistemática comparativa - reflexiva; 
-Argumentação – oscilou entre falta e integração; 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 
-A aluna apresentou aparente potencial de entendimento sob 
mediação quanto às tarefas propostas; 
-Aparentou estar integrada, porém oscilou entre impulsiva - desatenta 
e atenta - concentrada no desenvolvimento do trabalho. 
 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Análises 

 

Do mesmo modo que na aplicação do aluno Teo para a aluna Lia o tipo de ajuda 

desenvolvida na aplicação do teste foi verbal e concreta. Os efeitos da mediação para o 

entendimento contribuíram para aumentar a pontuação nas séries A e AB, em A 

aparecem dois erros não consecutivos. Após a mediação a aluna tentou resolve os 

problemas com maior autonomia, análise comparativa e associação de estímulo. As 

dificuldades começam a acontecer em AB quando surgiram quatro erros seguidos (A10, 

A11, A12, A13). Quanto ao método de trabalho, responde com orientação, cuidado e 

persistência. 

Enquanto estava desenvolvendo a tarefa através das adaptações e a mediação 

do pesquisador no primeiro momento a atenção é desviante e com insistência, apenas 

encaixava qualquer peça no espaço vazio, mesmo assim apresentava bom 

desempenho e percebia a constância das figuras. 

A- (ela vai comparando as peças na mesa organiza como estão no livro) 
P- agora como no outro você tem que achar o que encaixa aqui, um desses deve encaixar bem certo nesse  
espaço (aponto o espaço e as figuras dispostas na mesa, e são iguais as que têm no livro - ela pega uma e  

coloca...) será que é essa? Aqui tem dois riscos para cima, mas tem só um para a direita e na figura tem dois, então  
não é a numero 1. 
A- então é o 2. (pega a figura e encaixa) 
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P- será que é esse?...olha bem. 

A- é... 
P- é esse... você viu como funciona o jogo?..ta ok, mais um, procure a azul no livro. 
A- (ela folheia o livro até achar) 

P- procure a numero um... e coloque no lugar. 
A- aqui... 
P- (vou apontando no livro e dizendo, a número 1, a 2, a 3... e ela vai colocando as peças na mesa conforme o  

livro)... olha 
que a número 4 você colocou na 3 (olha as ondinhas para onde que é...). 
A- (ela compara a figura no livro e troca de lugar) 

P- agora você tenta encaixar. 
A- é essa. 
P- isso é todas iguais... viu só.. 

A- é iupiiii... 

Após as mediações e orientações demonstrou entendimento, ao desenvolvê-las 

no livro observa-se percepção integrativa – isso fica evidente quando percebia a 

constância das figuras, embora aparecesse desatenção em momentos em que se 

virava para trás quando o aluno que estava presente com a professora de apoio falava, 

mas logo se centrava novamente quando lhe chamava à tarefa. 

Nas operações cognitivas analisadas observam-se pontos de relevância que 

apareceram para a aluna Lia: 

- mesmo com a atenção desviada do estímulo proposto a aluna tentou resolver o 

problema; 

- buscou um padrão para a análise do estímulo, apresentando simetria, mas com 

dificuldade de rotação da figura;   

- percebeu-se análise comparativa – analisou as partes com a figura em seu todo 

(pegou uma peça avulsa e comparou com o livro); 

- conservação das constâncias – associação do estímulo;   

- percebeu uma sequência nas diferenciações das figuras. 

A aluna conseguiu um bom número de acertos na série A, houve dois erros nas 

figuras em que teria que perceber a rotação das partes e das linhas que as compunha 

para associar a gravura como um todo. Na série AB fez acertos salteados, entre dois 

acertos um ou dois erros, apareceram dificuldades na rotação e similaridade de partes, 

após quatro erros consecutivos foi encerrada a aplicação. 

 

4.5.1 - As aprendizagens de Lia no processo de mediação do Teste Raven 

 

Com as observações feitas no decorrer da tarefa a aluna Lia apresentou 

dificuldade de atenção seletiva por algumas vezes ao tentar discriminar as informações 
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existentes nas figuras, por falta de concentração e atenção desviada para outros 

estímulos na sala. 

 Através dos dados levantados no decorrer da tarefa a aluna Lia apresentou boa 

capacidade de edução – segundo Angellini et al. (1999), capacidade de identificar e 

extrair significados de uma situação confusa para resolução de problemas.  

A aluna tentou discriminar as informações existentes nas figuras, dissociou 

partes de um todo e fez a reprodução na busca por uma figura, aparentou uma 

organização de análise sistemática na percepção de conjunto.  

 

4.6 – Métodos de Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais 

 

Quadro 14- Descrição do Método de Determinação e Formação de Conceitos Artificiais -  Lia 
Atividade: Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais 
Descrição: Aplicação da Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais. 
Objetivo: Avaliar o potencial de resolução de problemas, o desenvolvimento potencial na mediação da 
aprendizagem, o entendimento de tarefas, e a formação de conceitos artificiais 
 

ORGANIZAÇÃO DA TAREFA 
A aplicação foi dividida em quatro partes: 
 
1ª parte – Através do Método de Determinação de Conceitos 
foram formuladas perguntas sobre os conceitos: 
O que é para você? (um cachorro - uma árvore - o leite - uma 
mesa) – Reconhecimento do conceito com desenhos - Mostrei as 
figuras e perguntei – O que é isso? (cachorro, árvore, leite, mesa).  
 
2ª parte - Comparação e diferenciação:  
Mostrei dois desenhos (pão e faca) perguntei o que é isso para 
cada um deles, após perguntei – O que tem de comum entre eles? 
Repeti com (moto e bicicleta, vaca e cavalo, computador e lápis). 
 
3ª parte – Classificação - o quarto excluído: 
Mostrei desenhos de (guarda-chuva, maçã, tomate, cenoura) 
perguntei para que serve cada um deles, e após – O que tem de 
diferente entre os quatro elementos? 
 
 
4ª parte – Método de Determinação de Conceitos através de fotos: 
  
Mostrei fotos de cachorros, cavalos diferentes e perguntei - O que 
é um cachorro (cavalo) para você? Fiz a mediação com perguntas 
para que o aluno conseguisse elaborar o conceito “animais”, 
através de seriação, classificação, agrupamento. Repeti com 
diferentes “flores”, “frutas” e “verduras”.  
 
 
5ª parte – Método de Formação de Conceitos Artificiais. 
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Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

 
4.6.1 – Método Determinação de Conceitos 
 

As peças escolhidas para a aluna Lia foram a critérios de cor 
(amarelo, azul, vermelho, branco e preto), tamanho (grande e 
pequeno), forma (quadrado, triângulo, círculo, retângulo), largura 
(grosso e fino). 
Solicitei o reconhecimento das peças – Aponte as peças que você 
conhece. (com isso comecei a mediação em cor, tamanho, forma, 
o que ela percebe nas peças). 
- Vou retirar uma peça e ver o que está escrito atrás. (peguei uma 
peça da mesa, (LAG) retirei peças que são do mesmo grupo e 
fazendo perguntas). Pedi a aluna - Aponte as peças que 
pertencem ao mesmo tipo que essa que peguei. (mostrei o que 
está escrito atrás - comecei a mediação e as perguntas a respeito 
das peças que a aluna pegou) . A mediação aconteceu no intuito 
de conscientizar a aluna do conceito e dos enlaces envolvidos na 
nova palavra, com os critérios de cor, tamanho, forma e 
espessura.  

 
NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

 
A- Avaliar o comportamento da aluna em relação à tarefa: 
-disciplina: oscilou entre inquieta - sossegada, tensa - relaxada; 
-socialização: participativa; 
-participação: interessada; oscilação entre dispersão-
concentração; 
-método de trabalho: orientada, cuidadosa, persistente; 
-ritmo: disposta, rápido. 
-apresenta-se envolvida na organização e desenvolvimento das 
tarefas. 
 
 

 

 

 
 

ENTENDIMENTO DA TAREFA 
 

As operações cognitivas envolvidas e a conduta na resolução das 
tarefas: 
-Bom potencial de entendimento da aluna quanto às tarefas 
propostas; 
-A atenção seletiva e a concentração no desenvolvimento do 
trabalho apresentam-se oscilante conforme o ambiente; 
-Reconhece, nomeia e associa atributos, mesmo com percepção 
episódica pela oscilação de atenção. 
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Como nas outras fases a aluna apresentou aspectos positivos de envolvimento, 

mostrou-se participativa e organizada. Na disciplina apresentou aspectos de 

desatenção pelos estímulos do meio, mais impulsiva no manejo das figuras, não fixava 

a atenção nas figuras apresentadas, olhava ligeiramente. Mesmo assim participou e se 

interessou pelas tarefas e houve evidência de persistência e orientação. 

 

Figura 12- Avaliação do Método de Determinação de Conceitos - Lia 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

Análises 

 

Os desenhos foram apresentados segundo a Organização das Tarefas, quando 

apresentado cada um deles, perguntava a aluna Lia “o que é isso?”. 

A- árvore (pega as figuras e mal olha para a figura da árvore que está na mesa) 
P- explique, o que é uma árvore para você? 
A- árvore é uma coisa que quando a gente pega pra plantar ela vai crescendo. 

P- então ela é uma planta? 
A- não... 
P- árvore não é uma planta? 

A- claro que é... 
P- e o que é esse aqui? 
A- é um cachorro... 

P- e o que é um cachorro pra você? 
A- cachorro é um animal. 
P- ok, então coloque outro ai... 

A- mesa. 
P- o que é uma mesa pra você? 
A- pra gente tomar, pra fazer mama, não..., pra gente tomar quando vai tomar café da manhã. 

P- coloque outro ai (ela ameaça pegar as figuras e fica difícil se concentrar, esta interessada em segura-las nas mãos). 
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A- vaca... (quase sem olhar a figura) 

P- o que é uma vaca? 
A- é um bicho que é um animal. 
P- e esse que você tem na mão? 

A- (tem uma figura que fica girando na mão) esse? Esse daqui é um pacote que tem uma vaca (passa o dedos em     
cima), 
e esse aqui é um copo (passa a mão encima das escritas) 

P- o que está escrito? 
A- caixa... 
P- o que esta escrito leia... (aponto as letras) 

A- L-E-I-T-E 
P- leite... o que é o leite para você? 
A- pra gente tomar, pra fazer mama, não..., pra gente tomar quando vai tomar café da manhã. 

P- o que tem então de comum entre esses daqui (coloco todas as figuras na mesa), igual, parecido... 
A- (fica olhando e me pede as outras gravuras que tenho nas mãos- desatentas) 
P- espera vamos terminar aqui que vou lhe entregando... (repita a pergunta) 

A- não tem parecido são tudo diferente (aponta todas) 
P- o que tem de parecido entre o leite e a vaca... 
A- é por que um... pode apertar para sair o leite (aponta os ubres da vaca) 

P- ahhhh... tira da vaca(aponto também) 
A- tira e pode colocar aqui na caixa... tira e dai vai la pras máquinas e eles põe aqui (pega a figura e aponta a caixa) 
P- então quer dizer que o leite vem da vaca? 

A- vem... 

No recorte a cima apareceu dois tipos de respostas, quando a aluna fez a 

combinação de “o que é uma mesa” enumerando traços dos objetos a situações 

concretas vividas numa associação simples como para “é de brincar” e” de almoçar” e 

no “o que é o leite” para, “pra gente tomar, pra fazer mama, não..., pra gente tomar 

quando vai tomar café da manhã”.  

No segundo tipo de resposta “o que é uma vaca” e a aluna respondeu “é um 

animal”. No que aluna respondeu segundo um sistema categorial.  

Quando perguntei o que há de “comum, parecido entre o leite e a vaca”, 

respondeu “não tem parecido, são tudo diferente”, confirmou o pensamento de Luria 

(1986, p.63) a compreensão de que as situações em que as crianças mais jovens 

salientam as diferenças estão ligadas ao pensamento concreto-imediato. E diferenciou 

a situação do leite e da vaca quando se referiu, “por que um... pode apertar para sair o 

leite” (apontando os ubres da vaca) e, “tira e pode colocar aqui na caixa... tira e dai vai 

lá pras máquinas e eles põe aqui” apontando a caixa de leite. 

Consequentemente, no estágio dos conceitos concretos, o papel 
decisivo cabe aos enlaces situacionais imediatos diretos, reais dos 
objetos e no estágio dos conceitos abstratos, o papel decisivo cabe aos 
enlaces lógico-verbais, hierarquicamente constituídos. Portanto, o 
significado muda não só em estrutura, mas também no sistema dos 
processos psíquicos que a realiza. (LURIA,1986, p.54) 
 

Na primeira situação a aluna respondia segundo a consciência afetiva, mas em 

suas respostas seguintes apareceram traços de enlaces lógico-verbais que 

provavelmente instituídas por mediações acontecidas na escola e que demonstraram 
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segundo Luria (1986) no seu “esquema da composição dos campos semânticos na 

ontongênese” uma evolução hierárquica de conceitos passando para o segundo plano 

na sua estruturação de significado. (ANEXO D) 

Do mesmo modo com as outras figuras da avaliação a aluna Lia classificou em 

um grupo, mas apareceram evidências de traços de situações concretas. 

P- e o que é um leão? 
A- leão ele pega as presas e não solta... e come, e onça também... 
P- e o que é um leão então? 

A- leão é um bicho, animal... todos aqui (aponta todos) são todos animais... 
P- e esse... 
A- cavalo... 

P- o que é um cavalo? 
A- é quando as pessoas quiserem andar em cima dele... 
P- e o que ele é então... 

A- um animal... 

Nas duas aplicações para o quarto excluído, e a que Luria (1986, p. 64) 

determina de prova da classificação interna, pode-se observar que a aluna classificou 

os objetos por traços que correspondiam a cor, todavia, porém apareceram traços 

comuns que podem corresponder a outras características.  

Na prova de classificação ao se perguntar a aluna para que servia o machado, a 

pá, o serrote e o tronco, observou-se em suas respostas traços que evidenciavam a 

situação concreta.  

P- e o que é esse? 
A- pá... 
P- e pra que serve uma pá? 

A- uma pá pra gente cavoucar... cavoucar quando um bicho morre. 
P- o que faz quando um bicho morre? 
A- a gente pega o bicho e põe no buraco e... 

Do mesmo modo com os outros instrumentos. Quando perguntado o que há de 

comum entre eles salientou a cor, somente após a mediação no que concordou que são 

diferentes pela utilidade, aparentemente surgiu um domínio de classificação 

diferenciada superando a categoria da impressão imediata ou situação real-concreta. 

P- e o que é isso aqui? 
A- uma tábua... 
P- isso... está escrito tronco, mas é uma tábua também, isso agora quero que você veja ai entre esses quatro um que é  

diferente... 
A- esse é marrom, esse é marrom, esse é marrom... e esse também (aponta o tronco )..e o que é diferente é essas  
cores (aponta onde é cinza) 

P- ok, um deles é diferente, tem três ai que tem a mesma função, utilidade de fazer e um é diferente, qual é? 
A- esse aqui... o tronco e ele é marrom. 
P- e qual a utilidade dele? 

A- ele é de uma árvore... aqui (e procura a árvore) e ele sai daqui...e isso aqui cai(aponta as folhas) 
P- isso, mas queria que você tirasse dai três que tem a mesma utilidade, o tronco tem a mesma função do serrote? 
A- não... 

P- tem a mesma função do machado e da pá? 
A- não... 
P- então qual é o diferente ai? 
A- (aponta e tira o tronco)... por que é marrom... 

P- mas esse aqui serra, esse corta e esse...? 
A- cavouca... 
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P- todos são ferramentas, instrumentos que a gente trabalha, e o tronco é um instrumento? 

A- não... 
P- coloca o tronco aqui... o tronco não é um instrumento a gente faz coisas com ele...pode tirar? 
A- pode... (vai tirando) 

Como realizado com o aluno Teo foi efetuado a aplicação com fotos. Evidenciou-

se ao final da aplicação e após a mediação da aplicação com fotos que a aluna 

diferenciou os cachorros pela cor, pelo, mas os classificou como animais. No decorrer 

da aplicação e através da mediação agrupou os animais, as frutas, as verduras e flores 

em subgrupos fornecendo uma possível resolução categorial da tarefa. 

P- e esse são o que? (aponto os cachorros) 
A- bicho. 

P- tem diferença entre bicho e animal? 
A- não... 
P- então são todos animais (ela larga os cavalos na mesa) isso dá para colocar todos juntos lá num grupo só? 

A- sim... 
P- o que é isso? 
A- maçã. 

P- o que é uma maçã? 
A- fruta... 
P- o que é isso? (abobrinha), conhece isso? 

A- não... 
P- isso é uma abobrinha de comer, uma verdura... esse é uma fruta e esse uma verdura e isso? 
A- banana... fruta. 

P- e isso? 
A- laranja... fruta. 
P- isso? 

A- flor... 
P- e isso? 
A- verdura... 

P- alface e esse? 
A- cenoura, verdura... 
P- e esse...?(coloco mais três flores e ela repete) e esse?(coloco um balão) 

A- bixiga, não vai em nenhum.(afasta e coloca sozinha) 

A aluna Lia nas avaliações da formação de conceitos e segundo Fontana (2005), 

demonstrou estar no início das análises da elaboração dos complexos associativos 

para a formação de um pensamento complexo, sendo o traço abstraído instável por 

apresentar uma ligação concreta, criando assim base para futuras abstrações. 

 

4.6.2 Método de Formação de Conceitos Artificiais 

 

A aluna Lia nessa prova apresentou atenção seletiva boa pois classificou as 

figuras segundo critérios de seleção. Aparente envolvimento na tarefa, demonstrando 

conduta reflexiva ao fazê-lo. 
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Figura 13- Avaliação do Método de Formação de Conceitos Artificiais - Lia 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Análises 

 

Pode-se observar e confirmar nas análises efetuadas para a aplicação do 

Método de Formação de Conceitos Artificiais que a aluna Lia, reconheceu, nomeou e 

associou cores, tamanhos e formas. Na tentativa de inclusão dos objetos em uma 

classe categorial conforme utilizava esses critérios como seleção para o agrupamento, 

no que Vygotsky (2000) determinou de pensamento por “complexo tipo associativo”. 

P- OK, então agora eu vou virar esse aqui, quer pegar ele, está escrito LAG embaixo, pegue e olhe bem, (pegou e  
olhou, virou... olhou de novo), agora vou querer que você me tire todas as peças que tem alguma coisa semelhante a  

essa que viramos aqui (aponto o circulo amarelo grande largo - virou um círculo grande amarelo pequeno)- isso olhe      
bem ele, o que está escrito embaixo, está escrito LAG? 
A- não... 

P- pegue esse que está escrito LAG, (entrego o que havíamos pegado anteriormente) e olhe são semelhantes? 
A- (pega e compara)... não. 
P- (aproximo viro a lateral e lhe mostro), olhe por que ele não é semelhante?(desvia a atenção pra professora de apoio  

que desequilibra da cadeira) 
A- por que um é pequeno e o outro é grande... 
P- ok. então volta e procura outro que possa ser semelhante a esse... 

A- (vira um quadrado grande branco estreito e logo coloca de volta após ler embaixo)-não... 
P- (pega um circulo branco pequeno largo) é semelhante a esse?(entrego o da mesa) 
A- não... ta escrito MUR... e um é pequeno e outro grande... 

P- (aproximo os dois comparo espessuras ela continua dizendo do tamanho). Agora vou pegar um que eu acho que é  
semelhante a esse. (pego um circulo vermelho grande largo e viro) – olhe está escrito LAG, por que é semelhante a 
esse?(aponto o que temos na mesa) 

A- por que essa esta escrita LAG e esse também estão... 
P- sim isso quer dizer que são semelhantes, agora pegas os dois e olha bem e me diz por que...(estou comparando os   
dois lados coloco na mesa) 

A-por que são iguais, LAG e LAG... e esse é vermelho e esse é amarelo... 
P- é por isso que são parecidos... mesmo sendo vermelho e amarelo? 
A- não... 
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P- são do mesmo tamanho? 

A- sim. 
P- e o que mais? 
A- por que isso é muito bom... 

P- então procure outro que você acha que é semelhante ai... (viro aquele) 
A- (pega um circulo vermelho pequeno estreito)... MUR 
P- é semelhante (comparo com os outros) 

A- não... (virando novamente) 
P- pegue outro, mas olhe bem antes de pegar (desvia a atenção para movimento da sala). 
A- (circulo azul pequeno estreito e compara)... não é...CEV 

P- olha bem, vira e compara por que não é claro que a palavra é diferente, por que isso quer dizer que não é 
semelhante. 
A- por que esse é grande e esse é pequeno... 

P- mas é também por mais alguma coisa ai... (deixo os dois lado a lado)...vou virar outro aqui olhe...é circulo que nem  
esse, é vermelho também, é pequeno, mas não é semelhante... vou virar outro... 
 

No trecho acima selecionado dos diálogos efetuados é possível notar que a 

percepção da aluna na busca de semelhanças das peças permaneceu na diferenciação 

dos traços “grande e pequeno”, no que Luria (1986) destaca de predomínio das 

“capacidades de evidenciar as diferenças e não as semelhanças”, constatando a não 

maturação de separação de traços gerais para a introdução dos objetos em uma 

categoria geral abstrata.  

Fontana (2005) atribui em um processo de abstrair os dados sensoriais deverá 

ocorrer a sintetização que na palavra estão mediados e materializados. Através de 

mediações o pesquisador tentou dar suporte a aluna para que acontecesse a 

sintetização do dado largura e espessura à palavra escrita atrás da peça, mesmo assim 

o traço de diferenciação permaneceu.  

P- por que esse é semelhante é LAG, mas é quadrado grande e vermelho... (coloco eles encostado) 

A- por que é LAG e LAG... 
P- mas olha aqui tem outra semelhança aqui... é vermelho? 
A- é... 

P- mas esse aqui é quadrado e esse é circulo e mesmo assim é semelhante... então porque é semelhante? 
A- (repete novamente)por que os dois são LAG. 
P- pega outro LAG então... com outra semelhança 

A- (pega um quadrado grande branco e largo e vira)... LAG é igual... 
P- por que se é branco e é quadrado...? 
A- (ela coloca no monte e não responde) 

P- procure outro então (vira um quadrado azul pequeno estreito) - MUR, não é... 
A- (vira mais alguns e não encontra) 
P- agora vou pegar um aqui dos que a gente viro e que é LAG (pego circulo grande branco largo) e vou pegar esse  

aqui (pego o circulo branco grande estreito e comparo), olha aqui são iguais, branco, grandes, círculos, mas um é LAG  
e BIQ quer dizer que ainda assim são diferentes... por que será que são diferentes? 
A- por que um é escrito BIQ e o outro é LAG... 

P- sim isso quer dizer que são diferentes, mas olhe aqui (coloco encostados) olha aqui o que é. um não é mais estreito  
que outro? 
A- um mais alto... 

P- sim um é mais alto que o outro... então você tens que procurar todas as peças que são mais? 
A- altas... 
P- procure, mas você tem que prestar atenção nas peças, (tiro o quadrado grande preto e largo)... olha aqui é por que é  

largo. 
      A- LAG. (e coloca na pilha) 

P- agora procura mais peças... olha bem que essa é estreita(quando ela vira o quadrado azul grande estreito), observa  

bem as peças... (vira mais duas que não são, então tento tirar uma) – olha essa. 
A- LAG... 
P- então tem mais... (vou orientando na busca das peças)...como então que nos vamos achando todas? Por que tem   

uma semelhança na largura das peças. 
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A- é... 

P- então agora nos vamos pegar as peças que são LAG e separar os triângulos, os quadrados e os círculos, e assim  
também os MUR, os BIQ e CEV, para vermos a diferença e a semelhança, OK? 
A- sim. 

(coloco um círculo amarelo grande estreito, um quadrado grande branco largo e um triângulo vermelho grande  
estreito e digo vamos separando e vou perguntando e falando das diferenças e semelhanças por que assim foram  
denominados LAG, CEV, MUR e BIQ) 

 

No trecho acima recortado observa-se que a aluna diferenciou as palavras LAG e 

MUR pelos critérios apresentados “por que um é escrito BIQ e o outro é LAG...” e que 

elas equivalem a diferentes critérios nas peças, um pode ser LAG e o outro MUR.  

Ao longo da mediação a aluna começou a incorporar diferenças e semelhanças e 

a relação com a palavra. Ao final no desenvolvimento do agrupamento das peças pela 

agilidade do mesmo, tornou-se evidente que aconteceu incorporação da relação.  

 

4.6.3 - As aprendizagens de Lia no processo de mediação do Método de 

Determinação e Formação de Conceitos Artificiais 

 

A aluna manteve ao longo da avaliação um comportamento positivo em todas as 

fases da Avaliação Assistida, bem como na aplicação do Método de Determinação e 

Formação de Conceitos Artificiais. Respondeu bem as mediações efetuadas, e ao longo 

do desenvolvimento das tarefas observou-se que apresentava dificuldades de 

concentração e sua atenção, desviada constantemente para os ruídos e atividades da 

sala, mas logo que orientada voltava a se concentrar novamente. 

Na Formação de Conceitos Artificiais a aluna, após a mediação, conseguiu dar 

sentido aos enlaces verbais da palavra escrita no verso da figura, constituiu a lógica da 

relação espessura com a palavra escrita na figura. 

O perfil de desempenho da aluna manteve-se bom mesmo diante da dificuldade 

de concentração e após as mediações, respondeu com relevância as perguntas 

formuladas. Embora a percepção encontrava-se episódica por conta de sua 

impulsividade, e desvio de atenção a outros estímulos, a aluna evidenciou uma boa 

capacidade de integração e articulação de partes com identificação de relevância. 

 

4.7 - Finalizações da avaliação com a aluna Lia 
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Através do Teste Raven constatou-se que a aluna possuía boa percepção 

analítica - retinha de forma clara uma informação anterior. O que se pode observar que 

nas aplicações demonstrou maior desempenho e conseguiu chegar a um bom número 

de acertos em AB (figuras com dificuldades crescentes).  

Ao constatar que o desempenho da aluna Lia aumentou diante da mediação, 

percebe-se novamente a veracidade no que diz Vygotsky (1997), “nenhuma das 

funções psicológicas (nem a memória, nem a atenção) se realiza geralmente mediante 

um método único, senão mediante diversos métodos”.  

Ressalto ao final da avaliação com a aluna Lia a capacidade de análise e 

reprodução de figuras e também de autocorreção após a mediação e o aumento 

significativo de perguntas relevantes. 

Portanto, a mediação efetiva e adaptação do ambiente (se possível mais 

organizado e menos movimentado) poderá auxiliar a aluna a desenvolver sua atenção e 

concentração à tarefa proposta, que apareceu como o fator de maior destaque ao longo 

da avaliação.  

Segundo Fontana (2005) a criança inicia seu processo de análise “ao elaborar 

complexos associativos tendo como base um grau máximo de semelhanças entre seus 

elementos.” Quando a aluna denominou “animais” para cavalos, cachorros, estava 

abstraindo um traço factual instável formando a função de ligação para generalizações 

e consolidação das abstrações futuras. 

Finalmente da mesma forma que para o aluno Teo a aluna Lia demonstrou que 

seu desempenho aumentou sob mediação do pesquisador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final dessa pesquisa volto a uma de minhas preocupações ao iniciá-la, que 

vinham da superficialidade do processo de avaliação dos sujeitos que ingressavam nas 

SRMs e na construção de instrumentalização para a efetivação dessa avaliação, 

considerando as possibilidades de aprendizagem dos alunos nelas inseridos.  

Propus com a investigação, a aplicação da Avaliação Assistida e do Método de 

Determinação de Conceitos e Formação de Conceitos Artificiais e a consequente busca 

de dados que pudessem subsidiar o método de avaliação desses alunos, favorecendo 

assim seus processos de escolarização, a partir de uma mediação dinâmica e reflexiva 

capaz de potencializar as aprendizagens de sujeitos com deficiência intelectual. 

Foi possível comprovar por meio das descrições e das análises do material 

coletado que a Avaliação Assistida cria um ambiente de interação e como define 

Linhares (2006), “uma situação de observação que permite analisar a dinâmica da 

criança quanto à sensibilidade e o aproveitamento das instruções recebidas por parte 

do examinador - mediador.”. 

Vygotsky (1983) em seus estudos sobre defectologia sinaliza sua preocupação 

sobre a avaliação de criança com deficiência intelectual e a importância dada à medida 

de sua deficiência. Procurei com esta avaliação centrar-me não na avaliação da medida 

da deficiência do aluno, mas em observar seu comportamento diante da aprendizagem, 

quais as influências que interferem em seu desempenho e a validade das mediações 

efetuadas para que ocorresse a efetivação de entendimento e desenvolvimento nas 

tarefas propostas. 

Nos registros analisados dos alunos Lia e Teo encontro similaridades no 

processo de construção da aprendizagem tanto na Avaliação Assistida como no Método 

de Determinação e Formação de Conceitos, mas características individuais 

permanecem e ressaltam os pontos necessários de maior mediação para colaboração 

na efetivação da internalização da aprendizagem. 

O aluno Teo demonstrou aumento no potencial de aprendizagem diante das 

mediações efetuadas e também se beneficiou da mesma em relação a sua dificuldade 
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de memorização e percepção analítica, bem como demonstrou que precisa de auxílio 

no que diz respeito a esses dois pontos.  

Diante da Avaliação Assistida o potencial de desempenho na resolução de 

tarefas também aumentou no decorrer da sua aplicação e ao final este construiu maior 

número de acertos. Através do Teste Raven confirmou a dificuldade de percepção 

analítica do aluno na resolução de problemas novos, confirmando também que precisa 

de mediação diante dessas situações.  

No Método de Determinação de Conceitos, comprovo que o aluno Teo 

permanece mencionando situações vivenciadas, incluindo o objeto ou traços de 

semelhança do mesmo para determinar um conceito. Na Formação de Conceitos 

Artificiais foi possível constatar que ao aluno apresentou características do “complexo 

tipo associativo”, que segue qualquer vínculo ou característica associativa semelhante 

para agrupar, não constituindo um tipo de conceito generalizado estável. 

A aluna Lia diante do material e da avaliação demonstrou potencial para 

crescimento de sua aprendizagem respondendo positivamente nas mediações no 

decorrer da avaliação, beneficiando a mesma diante das dificuldades de atenção e 

concentração que apresentou em todas as tarefas propostas.  

Na Avalição Assistida o potencial de desempenho aumentou na medida em que 

transcorreram as tarefas e ao final observou-se que sua capacidade de resolução de 

problemas melhorou. Com o teste Raven percebi que a aluna possuía boa percepção e 

associação para novos problemas.  

No Método de Determinação de Conceitos embora aparecessem traços do 

pensamento concreto-imediato, a aluna apresentou também vestígios de enlaces 

lógico-verbal que comprovava a superação da categoria de situação real-concreta. Na 

Formação de Conceitos Artificiais foi possível constatar que Lia indicou características 

de combinação de vínculos difusos, combinação de traços com atributos comuns e 

impressões concretas. 

Segundo Fontana (2005), o professor “compartilha com a criança sistemas 

conceituais instituídos” – conceitos sistematizados (conceitos intelectuais - aplicados 

pela escola), nessa mediação a criança faz tentativas de imitar a análise intelectual sem 
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ter consciência disso. Com a indução do adulto começam a acontecer às operações 

intelectuais das “possibilidades sígnicas e dos modos de dizer neles implicados.”.  

Através da escolarização aparece o favorecimento na elaboração da 

internalização de significações pelo confronto e transformação de conceitos já 

conhecidos pela criança - os conceitos espontâneos (utilizado pela criança em suas 

vivências, sem saber explicar e que não estão conscientes) e os sistematizados.  

Foi possível observar um ponto relevante em ambas as avaliações, a superação 

das dificuldades dos alunos diante do suporte de ajuda no sentido de aumentar o 

potencial de aprendizagem em uma situação de escolha e solução de problemas. 

Podemos ressaltar a importância do papel do professor mediador que interage com o 

aluno também no momento da avaliação, no sentido de conduzi-lo a internalização e 

busca de reconhecimento e resolução de problemas na escolarização. 

Ao introduzir a avaliação do Método de Determinação (operar com a palavra e a 

definição verbal) e de Formação de Conceitos Artificiais (aquisição do sentido através 

da palavra), ficam claras com as duas crianças avaliadas a dificuldade em relação à 

diferenciação dos conceitos científicos na prática cotidiana. Foi possível observar que 

tanto em um como no outro apresentaram enlaces de suas relações com a realidade, e 

a aquisição do sentido da palavra esta baseada no que diz Vygotsky (2000, p. 151) ao 

“significado da palavra através de outra.”.  

Ao concluir a presente pesquisa algumas indagações internas foram produzidas 

e vindas também das observações feitas por outras pessoas a respeito dessa 

avaliação. Que aprendizagens os interessados no assunto poderão tirar de benefício no 

contato com o material produzido? Que relevâncias para a educação especial 

encontrarão nesse estudo? 

Posso respondê-las em poucas palavras, as possibilidades de avaliações de 

crianças não se esgotam e nem demonstram serem construídas através de laudos 

prescritivos e de manuais que deverão ser seguidos à risca. O objetivo da presente 

pesquisa não se centra em apresentar tal manual, mas sim em abrir uma possibilidade 

de instrumentos que possam favorecer ao professor ou profissional interessado, a base 

de avaliação para cada aluno e sempre visando transformá-la com metodologias 
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diferenciadas e instrumentalizações que se adequem conforme as dificuldades e 

particularidades individuais de cada um deles.  

Certifico-me com a pesquisa, que tanto a Avaliação Assistida quanto os Métodos 

de Determinação e Formação de Conceitos Artificiais de Vygotsky e Luria favorecem 

essa metodologia dinâmica que se adequa a cada caso em particular, bem como a 

utilização da mediação imediata na avaliação possibilita observar o nível de 

desempenho do aluno antes da ocorrência da ajuda e depois de ocorrido a mesma, o 

significado, as estratégias cognitivas e a resposta no desenvolvimento da 

aprendizagem mediada. 

Também se enfatiza a Avaliação Assistida como alternativa metodológica 

apropriada para avaliação dos processos de escolarização. Ressalta-se o que mostra 

Linhares et al. (2006, p. 25) da importância da Avaliação Assistida envolver 

aprendizagem mediada identificando o potencial da transferência de aprendizagem no 

planejamento de resolução de problemas. Pode-se conceber que a metodologia pela 

sua dinamicidade cria um ambiente que favorece a interação de ações, poderá ser útil a 

outras profissionais, não só da educação, como também das demais áreas. 

Considero que as perguntas foram respondidas, na medida em que não se 

objetivou verificar se as crianças possuíam ou não deficiência intelectual, na 

confirmação ou não de um laudo diagnóstico, mas sim em certificar-se que através 

dessas avaliações existem as possibilidades de criar um ambiente favorável ao ensino-

aprendizagem destas evidenciando seus potenciais de aprendizagem. 

A relevância da pesquisa para os processo de escolarização encontra-se no 

dinamismo da sua proposta, no seu caráter interativo, na criação de instrumentos 

diferenciados para estratégia de resolução de problemas. Esta pode integrar-se 

também às especificidades das diferentes áreas de conhecimento (disciplinas) na 

escola, assim como propiciar a criação de um ambiente de ensino-aprendizagem 

mediado tendo em vista o desempenho potencial revelado, o que favorece a percepção 

pelo  avaliador,  dos recursos de potenciais cognitivos do aluno. 
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ANEXO A 
 

 
I - Disciplina: 

 Inquieto - Sossegado 

 Tenso – Relaxado 
 
II – Socialização 

 Retraído – Participativo 
III – Participação 

 Desinteressado – Interessado 

 Dispersão – Concentração 
IV -  Método de Trabalho 

 Confuso- Orientado 

 Descuidado – Cuidadoso 

 Não Persistente – Persistente 
V – Ritmo de Trabalho 

 Cansaço – Disposição 

 Lento – Rápido 
 

PROTOCOLO DO JOGO DAS PERGUNTAS DE BUSCA COM FIGURAS GEOMÉTRICAS 
INDICADORES DE ANÁLISE 

 
Nome:                                                                                             Código: 
Idade:                     DN: 
Série:                       Data de Aplicação: 
 
I – Compreensão da instrução inicial: 
 
II – Conhecimento prévio dos atributos: 
 

 Atributos Reconhece Nomeia Associa 

COR Amarelo 
Azul 
Vermelho 

S – N 
S – N 
S - N 

 S – N 
S – N 
S - N 

FORMA Círculo 
Quadrado 
Triangulo 

S – N 
S – N 
S - N 

 S – N 
S – N 
S - N 

TAMANHO Pequeno 
Grande 

S – N 
S - N 

 S – N 
S - N 

 
 
III – Desempenho nas três fases 

INDICADORES                                  FASES 

      SAJ 
    

     ASS 
    

             MAN 
             

Numero de perguntas de  
busca \ cartão 

   

Tempo\cartão    

Número de 
tentativas\cartão 

   

    

SAJ-Sem Ajuda  ASS- Assistência  MAN- Manutenção  

                   INDICADORES                              FASES 
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      SAJ    ASS     MAN 

Tentativas:   Corretas    
 

      
   

    Incorretas    

   Ao acaso    

Tipos de perguntas 
de busca: 

  Relevante    

   Irrelevante    

   Repetida    

   Incorreta    

 
 
Pergunta Relevante – é a pergunta de busca que especifica um dos atributos de cor, forma e tamanho 
com poder de restringir efetivamente a alternativa. ( Ex: é triângulo? É azul?) 

Pergunta Irrelevante – é pergunta de busca que apresenta potencial nulo em eliminar possibilidades, 
pois menciona atributo desnecessário para restringir alternativas ( Ex: é grande? – SIM, após ter 
perguntado se era pequeno e ter recebido a resposta de que NÃO era pequeno). 

Pergunta Incorreta – pode ser: a) pergunta geral em desacordo com a instrução de que a pergunta deve 
mencionar uma alternativa específica de um dos três atributos (cor, forma, tamanho) e de que essa só 
pode ser respondida com SIM ou NÃO (Ex: qual é a cor?; é esse?) b) pergunta do tipo alternativa que 
menciona duas possibilidades de um mesmo atributo (é pequeno ou grande?), c) dimensão inexistente (é 
verde? É retângulo?); d) pergunta que menciona dois atributos simultaneamente.(é bola azul?) 

Pergunta Repetida – é a pergunta de busca que apresenta potencia nula em eliminar possibilidades, 
pois repete exatamente uma mesma pergunta sobre determinado atributo já formulado anteriormente. 
(Ex: é azul? SIM- é quadrado? – SIM – é azul?) 

As tentativas de solução foram classificadas em: corretas, incorretas e corretas ao acaso. A tentativa 
correta ao acaso pode ser: a) quando a criança soluciona a tarefa por ensaio e erro, sem utilizar 
perguntas de busca para exclusão de alternativa. b) quando a criança após realizar algumas perguntas, 
arrisca uma resposta de solução mesmo não tendo informações suficientes para proceder à exclusão de 
alternativas. 

PROTOCOLO DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES COGNITIVAS 
ENVOLVIDAS NA RESOLUÇÃO DE TAREFAS 
 
Nome:                                                         Código:                           Sexo: 
Idade:                      DN:                    Série:                        Data de aplicação: 
Procedimento usado: 
                              SAJ                 ASS                     MAN                 

Conduta 
impulsiva 

   

Conduta 
reflexiva 

   

                             SAJ                  ASS                    MAN             

Percepção  
confusa 

   

Percepção 
clara 

   

                            SAJ                    ASS                   MAN              

Percepção  
episódica 

   

Percepção    
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integrativa 

                             SAJ                   ASS                 MAN                

Conduta não 
comparativa 

   

Conduta 
comparativa 

   

                                SAJ                 ASS                MAN                 

Dificuldade de 
identificação de 
relevância 

   

Identificação de 
relevância 

   

                                  SAJ                 ASS                  MAN                 

Circularidade 
das questões 

   

Encadeamento 
lógico das 
questões 

   

                               SAJ                   ASS                    MAN               

Ausência de  
autocorreção 

   

Autocorreção    

 

Sistema de categorias de análise das operações cognitivas envolvidas na resolução de tarefas 
produzido por Santa Maria (1999) que se baseou em Fauerstein (apud Sánchez 1987). 

a) - Conduta Reflexiva: a criança reflete, analisa os estímulos após receber a instrução, antes de dar a 
resposta. 

     - Conduta Impulsiva: a) a criança responde prontamente sem refletir, sem analisar os estímulos após 
receber a instrução da examinadora. b) a criança apresenta impulsividade na conduta, falta de 
controle: não espera o termino da instrução e já verbaliza a resposta. c) a criança apresenta 
descontrole de conduta motora, falta de inibição motora. 

b) - Percepção Clara: a criança capta os dados\as instruções com clareza. 

    - Percepção Confusa: a criança demonstra percepção confusa, difusa e hesitante na captação dos 
dados/das instruções. 

c) - Percepção Integrativa: a criança consegue perceber de forma a integrar/relacionar as informações. 

     - Percepção Episódica: a criança demonstra percepção episódica na captação de estimulo; faltam os 
princípios mínimos de coerência e organização; não há principio básico de orientação; a percepção 
parece fragmentada e com falta total de integração e articulação das partes. 

d) - Conduta Comparativa: a criança identifica as alternativas e as analisa c comparativamente. 

     - Conduta Não comparativa: a criança apresenta dificuldade, ou falta de conduta comparativa, de 
comparar as alternativas disponíveis para análise. 

e) - Identificação de Relevância: a criança distingue os dados relevantes dos irrelevantes em um 
problema de pergunta e busca ou de raciocínio lógico. 

      - Dificuldade de Identificação de Relevância, a criança apresenta dificuldade de distinguir os dados 
relevantes dos irrelevantes em um problema de perguntas de busca. 
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      ou de raciocínio analógico atendo-se a aspecto insignificante e deixando de lado os mais 
fundamentais. Carece de estrutura mínima exigida pela tarefa. 

f) - Encadeamento Lógico das Questões: a criança muda o atributo (cor, forma ou tamanho) envolvido 
na questão após ter esgotado todas as possibilidades de questões relevantes sobre a dimensão de 
um determinado atributo. 

    - Circularidade das Questões: a criança pergunta sobre a mesma dimensão várias vezes, não 
processa, não leva em conta as respostas anteriores para formular questões, fixa-se circulando em 
um mesmo atributo. 

g) - Autocorreção: a criança realiza autocorreção, modifica as respostas incorretas previamente dadas. 

    - Ausência de Autocorreção: a criança não realiza a autocorreção, não modifica as respostas 
incorretas previamente dadas. 

PROTOCOLO DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA EM RELAÇÃO À TAREFA 
 
Nome:                                                                           Código:                        Sexo: 
Idade:                                DN:                         Data de aplicação: 
Procedimento da aplicação: 
                            SAJ                   ASS                 MAN                 

Inquieto    

Sossegado    

                             SAJ                  ASS                 MAN                 

Tenso    

Relaxado    

                             SAJ                  ASS                 MAN                 

Lento    

Rápido    

                             SAJ                   ASS                MAN          

Desinteressado    

Interessado    

                              SAJ                  ASS               MAN            

Retraído    

Participativo    

                              SAJ                  ASS               MAN                  

Confuso    

Orientado    

                              SAJ                ASS              MAN                 

Não 
persistente 

   

Persistente    

                              SAJ                ASS              MAN          

Descuidado    

Cuidadoso    

                              SAJ                 ASS             MAN          

Cansaço    

Disposição    

                               SAJ                ASS            MAN                 

Dispersão    

Concentração    
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ANEXO B 

 

 

Esquema da composição dos campos semânticos na ontogênese. 

Luria(1986,p.53) 

 

(A)                                             (criança) 

                                                   morde 

   (dono)                       

Obedece ao     ladra, cuida da casa 

     dono                                                                                             (estranho)  

 

                     sai a passear                                    briga com o gato 

                        (dono)                                                    (gato) 

 

(B)                                                                                               vivo inanimado 

                                                                                                        

                                                                              animal                             vegetal 

   

                                                               animal                            animal 

                                                            doméstico                         selvagem 

                                   cavalo                                       gato 

     

                                    

                                            basset                                  ovelheiro                               

                            

                              “Roy”                    “Chiquinho” 

 

Cachorro 

Cachorro 
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APÊNDICE  A 

 

Entrevista com o Professor da Sala de Recursos Multifuncionais - SRMs 

 

Escola:                                

Professor da Sala de Recursos Multifuncionais: 

Data:                       Horário de inicio:                         Horário de termino: 

 

1) Qual sua formação? Como se apropriou dos conhecimentos sobre a educação                         

especial? Em que áreas das deficiências apresenta maior domínio? 

2)   Falando sobre avaliação do aluno com deficiência:  

Como o aluno chega a SRMs? Que informações\avaliações ele traz consigo? O aluno já foi avaliado por 

equipe/profissional antes de ingressar na SRMs? Em caso de existência de equipe por quais profissionais 

ele foi atendido? Qual a vinculação desses profissionais com a Secretaria de Educação e/ou com a 

escola? Há documentação referente a esse processo de avaliação disponível na escola? Em caso 

positivo o que contém essa documentação? Você faz uso dessas informações para organizar sua 

avaliação e/ou o planejamento das atividades com o aluno?Como? 

3) Na SRMs é realizada alguma avaliação inicial do aluno?  Como se realiza? Quais as definições e 

critérios adotados para avaliar alunos com: 

- Transtorno Global de Desenvolvimento  

- Superdotação/Altas habilidades 

- Deficiência Intelectual 

- Deficiência Visual 

- Deficiência Auditiva 

- Deficiência Física  

- Deficiências Múltiplas 

4) Existe algum recurso/material específico utilizado para a avaliação? Qual você mais utiliza? Você pode 

descrever como procedes no momento da avaliação?(Exemplo: o que você solicita para o aluno, como 

você desenvolve o material, qual a sua atitude no momento em que ele responde, ou demonstra não 

saber desenvolver a tarefa?). 

5) Qual é a duração em média para o processo: 

Da indicação para a avaliação até o início do atendimento. 

6) O que você faz com as informações resultantes dessa avaliação? Como planeja as atividades do 

aluno? Há algum roteiro orientado pelo departamento de Educação Especial e/ou pela escola? 

7) Como você desenvolve o seu trabalho? Descreva brevemente a rotina do seu trabalho na SRMs com 

cada uma das deficiências? Como é organizado o tempo nas SRMs (organização de agenda, número de 

alunos atendidos por dia/semana/mês; duração do atendimento, tempo disponível para os alunos, 
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modalidade de atendimento, se é individual ou grupo, se é contraturno, ou se o aluno sai da sala para ser 

atendido) Que relação existe entre o currículo da SRMs e o das salas regulares que o aluno freqüenta?  

8) Quais os recurso/materiais didáticos que estão disponíveis na SRMs? Como você os utiliza? 

9) O MEC considera que: entre as atribuições do professor da SRMs está “identificar, elaborar, produzir e 

organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

especificas do aluno público-alvo Educação Especial”; bem como “elaborar e executar plano de 

Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade.” Você considera que desenvolve essas atribuições na íntegra? Em 

caso negativo, o que fica a desejar e por quê? Que sugestões daria para que pudesse cumprir 

efetivamente essas atribuições? Que outras funções você desenvolve na sala e que não estão 

contempladas nas definições do MEC? 

10) Como você avalia o atendimento do aluno na SRMs? Para você o contraturno, e o tipo de atividade 

desenvolvida atende as necessidades diferenciadas desses alunos? O seu trabalho permite uma 

intervenção junto aos professores da sala regular? Como é feito? E com as famílias como é feito? 

11) Você realiza intercambio com outros profissionais que realizam trabalhos com seus alunos? Como? 

12) Há algum outro aspecto do atendimento que você gostaria de destacar/acrescentar? 
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APÊNDICE  B 
 
 

Roteiro de Anamnese para Pais ou Responsáveis  
 
 
Data:                              Hora de início:                          Hora de término: 
Nome do aluno: 
Pai: 
Mãe: 
Data de nascimento:                                                         Idade atual: 
GENETOGRAMA: 

 
 
 
Escola:                                                                               
Serie:                      Turno:         
Professora:                                                 Orientadora: 
Professora da SRMs: 
Escola da SRMs: 
Laudo: 
 
 EVOLUÇÃO GERAL:  
1. Gravidez e parto 
1.1 Na gravidez de seu (a) filho (a) você fez acompanhamento pré-natal?  
1.2 Você soube previamente das deficiências de seu (a) filho (a)? 
1.3 Foi comunicado por quem? Como reagiu a isso? 
1.4 O que você lembra-se do momento do nascimento de seu (a) filho (a), o que você sentiu, em que 
condições seu filho (a) nasceu? 
1.5 Foi parto normal ou cesariano?  
1.6 O que significou o nascimento para você e sua família? 
 
2. Primeiros anos de vida, primeiras aprendizagens. 
2.1 Com que idade seu filho aprendeu a engatinhar e andar/falar/comer sozinho/controlou os esfíncters, 
começou a pedir para ir ao banheiro? Quem auxiliou, como fizeram para ensinar, como reagiu? Primeiras 
palavras? 
2.2 Amamentou?  Como foi? Quanto tempo? 
2.3 Que brincadeiras costumava fazer com ele?  
2.4 Como aprendeu a vestir-se sozinho? Tomar banho, escovar os dentes?Ir ao mercado ou vizinhos? 
2.5 Quais as atividades que seu filho faz com autonomia (sozinho). Ele escolhe a roupa que vai usar?  Vai 
sozinho a algum lugar? Escolhe o que vai comer? 
 
3. História Escolar  
3.1 Quando foi à escola pela primeira vez? Quem o levou? Quem o recebeu? Como foi a experiência? 
(quando frequentou o ensino regular) 
3.2 Quantas escolas ele freqüentou? 
3.3 O que diziam da aprendizagem de seu filho na escola? Como eram as avaliações, como a professora se 
referia a ele e ás suas aprendizagens? O que você pensa a respeito disso? Como se sentia? 
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3.4 Como você vê o desenvolvimento de seu filho hoje? 
3.5 O que ele sabe fazer bem? O que ele sabe fazer com sua ajuda? 
3.6 O que ele não sabe fazer e ainda precisa aprender? Como você acredita que deve ser ensinado? 
3.7 O que espera em relação ao futuro de seu filho? 
 
4. História clínica 
4.1 Quando pequeno passou por doenças? Houve alguma internação? No caso de positivo, que tipo de 
doença?Quanto tempo de internação?Como foi para ele a experiência? 
4.2 Atualmente tem algum problema de saúde? 
4.3 Há algum caso de deficiência na família? (pais, tios, avós, primos). 
 
5. Relacionamentos e Características pessoais 
5.1 como é seu comportamento na maioria do tempo (alegre, tímido, brincalhão, agressivo, afetivo, 
negativista, excitado, dependente, independente), com: 
-pai: 
-mãe: 
-irmãos: 
-amigos: 
-colegas: 
-familiares: 
5.2 Tipo de castigo dado pela família. 
5.3 Em sua opinião ele é feliz? Possui sofrimentos e medos? 
5.4 Possui algum hábito de manipulação? (chupeta, dedos, unhas, cabelo, tics). 
5.5 Sobre a sexualidade: quais os interesses dele? Masturbação? 
 
6. Situação traumática vivida pela família 
6.1 Houve alguma morte?Em caso de positivo, como reagiu? 
6.2 Algum acidente? Em caso de positivo como reagiu? 
 
7. Outras informações. 
 
 
Fonte: Anamenese adaptada de Moojens, et al (2003); Edith (1999) e Cathcart (2011). 
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APÊNDICE  C 

 

 

 

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 – 

Pais e/ou responsáveis 
 

 
Solicita-se a sua autorização para realização da pesquisa junto a você e ao seu (ua) filho (a) 

matriculado na Sala de Recursos Mulfuncionais (SRMs) da Escola 
_______________________________________, da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de aprendizagem de alunos 
com deficiência intelectual no ensino regular” 
Pesquisador responsável: 
Regina Célia Linhares Hostins - http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
Pesquisador Participante:  
Rosicler Salete Machado - http://lattes.cnpq.br/6969742859938849 
Telefone para contato: (47) 9158 001 
 

O estudo tem como objetivo identificar o potencial de aprendizagem de seu filho que frequenta 
a Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs). Pretende-se com isso viabilizar novas formas de avaliar os 
alunos e construir recursos que melhorem a inclusão de alunos com deficiência na escola. Seu filho foi 
selecionado porque freqüenta a SRMs da Escola ____________________ apresenta laudo médico de 
deficiência intelectual, e tem matrícula nas séries iniciais do ensino fundamental de escola da rede 
municipal. 

Nesta avaliação serão utilizados como instrumentos: testes, jogos e alguns métodos que 
tenham por base a identificação do potencial cognitivo do aluno. Essas atividades com seu filho serão 
realizadas durante quatro encontros nos meses de abri/maio de 2012, na sala de Recursos e no horário 
que ele freqüenta. 

A pesquisa envolverá ainda: entrevista com os senhores (agendada previamente pelo professor 
de SRMs, com o seu consentimento e ocorrerá na escola de funcionamento da SRMs); e entrevista com 
o professor do atendimento especializado (que ocorrerá também na SRMs). Os registros de observações, 
entrevistas e testagem serão efetuados por meio de descrição, gravação em vídeo e fotografias. 
Asseguramos que as imagens dos rostos dos alunos serão esfumaçadas de modo a evidenciar somente 
as atividades desenvolvidas, garantindo-lhes a confidencialidade. 

Os registros da observação e escritos serão utilizados para a análise, com destaque para: 
cópias das atividades e avaliações realizadas pelo aluno (em sala de aula e no atendimento educacional 
especializado), prontuários, laudos clínicos, pareceres, e transcrições das entrevistas. Vale enfatizar que 
a sua identificação, assim como a do seu (a) filho (a), serão preservadas em qualquer um desses 
registros.   
Riscos e benefícios decorrentes da participação na pesquisa: 

A sua participação e do seu (ou) filho (a) na presente pesquisa é voluntária, logo, isenta de 
remuneração. Além disso, cabe esclarecer que os possíveis riscos dela decorrentes vinculam-se a 
informações identificadas no processo de entrevista, mas cujo teor poderá ser por você analisado durante 
a entrevista e/ou após a transcrição e retirado seu consentimento, caso verifique possibilidades da 
informação romper o sigilo ou anonimato requeridos.   

Como parte da abordagem ética deste estudo, asseguro-lhe que o (a) senhor (a) tem o direito 
de deixar de responder a qualquer pergunta e de retirar seu consentimento ou interromper a participação 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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do (a) seu (a) filho (a) a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Os dados serão coletados e 
analisados exclusivamente para os propósitos da pesquisa. 

Acima de quaisquer prejuízos ou desconfortos, a pesquisa busca assegurar benefícios, pois se 
propõe a levantar questões de interesse social, vinculadas a aprendizagem de crianças e jovens com 
necessidades especiais, as quais em muito contribuirão para compreender o processo de inclusão no 
contexto educacional. Ademais, sua participação poderá contribuir para aprofundar as reflexões sobre a 
construção de recursos de acessibilidade ao currículo. 

A professora da Sala de Recursos Multifuncionais do (a) seu (a) filho (a) concordou em 
envolver-se no estudo. Também obtivemos permissão da Secretaria de Educação.  
Retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos e a instituição 

Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim como à 
Secretaria de Educação e ao professores responsáveis pelas SRMs. 

O pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a 
privacidade dos entrevistados, mantendo anonimato absoluto sobre a identidade destes e sigilo das 
informações que possam ferir a imagem dos entrevistados. 

Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos, além de disponibilizar uma cópia do trabalho 
final na biblioteca da Univali, na biblioteca do Departamento de Educação Especial da Secretaria de 
Educação do Município e no site do Programa de Pós-Graduação da Univali. 

Solicitamos sua assinatura no termo e sua rubrica em todas as folhas. 
 
Nome do Pesquisador: Rosicler Salete Machado 
Assinatura do Pesquisador: 
 _____________________________________________ 
 
Agradecemos sua atenção e colocamo-nos a disposição para maiores informações sobre este 

projeto, por meio dos telefones (47) 9158-0018 e (47) 3341 7516 (UNIVALI – PMAE – Mestrado em 
Educação). 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu,___________________________________________RG_____________________ 
CPF __________________________ abaixo assinado concordo que 
__________________________________, criança e/ou adolescente pelo qual sou responsável participe 
do presente estudo e autorizo a utilização das imagens (fotografias e vídeos) registradas nas 
observações e coletas de dados para fins de análise e comprovação dos propósitos da pesquisa. Fui 
devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de nossa participação. Foi-me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  
Local e data: _______________________________________________________ 
Nome completo: ____________________________________________________ 
Telefone para contato: ___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável: _____________________________ 
Grau de Parentesco com a criança: __________________________________  
   
 Balneário Camboriu, _______ de ____________________ de 2012. 
Pesquisador: Rosicler Salete Machado 
Endereço: rua 3710, nº 275 apt 302 centro – Balneário Camboriu SC. 
Telefone: 9158 0018 
_________________________________________ 
Assinatura 
Orientador: Regina Célia Linhares Hostins 
Endereço; rua 3160, nº 40 aptº 502 centro - Balneário Camboriú SC 
Telefone: 9605-1870 
 
__________________________________________ 
Assinatura 



144 
 

APÊNDICE D 
 

 

 

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 
Destinada aos pais  

 
 

Autorizo a utilização das imagens (fotografias e vídeos) de 
______________________________________________________________, aluno da Escola 
_______________________, pelo qual sou responsável. Tenho ciência de que as imagens serão 
coletadas no desenvolvimento da pesquisa: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de 
aprendizagem de alunos com deficiência intelectual no ensino regular”, da mestranda Rosicler Salete 
Machado, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, 
sob a orientação da Profa Dra 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 solicitados em relação ao aluno supracitado.  
 

 
 

Balneário Camboriu, _____ de _____________ de 2012.  
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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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 LIVRE E ESCLARECIDO – Professor do Atendimento Educacional 

Especializado 
 

Solicita-se a sua autorização para realização da pesquisa junto a sua sala multifuncional na 
Escola _______________________________________, da rede municipal de ensino de Balneário 
Camboriú. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de aprendizagem de alunos 
com deficiência intelectual no ensino regular” 
 
Pesquisador responsável: 
Regina Célia Linhares Hostins - http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
 
Pesquisador Participante:  
Rosicler Salete Machado - http://lattes.cnpq.br/6969742859938849 
Telefone para contato: (47) 9158-0018  

 
O estudo tem como objetivo: Construir estratégias de avaliação para a identificação do 

potencial de aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência intelectual no atendimento 
educacional especializado da escola regular, visando à construção de recursos de acessibilidade ao 
currículo. Os alunos serão selecionados com base nos seguintes critérios: laudo médico de deficiência 
intelectual, matrícula no ensino fundamental de escola da rede municipal, freqüência às salas 
multifuncionais no contraturno.  

Nesta avaliação serão utilizados como instrumentos: testes, jogos e alguns métodos de 
avaliação que tenham por base a identificação do potencial cognitivo do aluno. A pesquisa envolverá 
ainda entrevista com pais ou responsáveis, com o professor do atendimento especializado e com o aluno. 
Os registros de observações, entrevistas e testagem serão efetuados por meio de descrição, gravação 
em vídeo e fotografias.  

Os registros da observação e escritos serão utilizados para a análise de conteúdo, com 
destaque para: cópias das atividades e avaliações realizadas pelo aluno (em sala de aula e no 
atendimento educacional especializado), prontuários, laudos clínicos, pareceres, e transcrições das 
entrevistas. Vale enfatizar que a sua identificação, assim como a do (s) seu(s) alunos(s), serão 
preservadas em qualquer um desses registros.  
Riscos e benefícios decorrentes da participação na pesquisa:   

A sua participação na presente pesquisa é voluntária, logo, isenta de remuneração. Além disso, 
cabe esclarecer que os possíveis riscos dela decorrentes vinculam-se a informações identificadas no 
processo de entrevista, mas cujo teor poderá ser por você analisado durante a entrevista e/ou após a 
transcrição e retirado seu consentimento, caso verifique possibilidades da informação romper o sigilo ou 
anonimato requeridos.   

Como parte da abordagem ética deste estudo, asseguro-lhe que o (a) senhor (a) tem o direito 
de deixar de responder a qualquer pergunta e de retirar seu consentimento ou interromper a sua 
participação. Os dados serão coletados e analisados exclusivamente para os propósitos da pesquisa. 

Acima de quaisquer prejuízos ou desconfortos, a pesquisa busca assegurar benefícios, pois se 
propõe a levantar questões de interesse social, vinculadas a aprendizagem de crianças e jovens com 

http://www.univali.br/pmae
mailto:%20pmae@univali.br
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necessidades especiais, as quais em muito contribuirão para compreender o processo de inclusão no 
contexto educacional. Ademais, sua participação poderá contribuir para aprofundar as reflexões sobre a 
construção de recursos de acessibilidade ao currículo. 

Os pais dos alunos estarão cientes e em concordância com a pesquisa. Também obtivemos 
permissão da Secretaria de Educação.  
Retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos e a instituição 

Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim como à 
Secretaria de Educação e às escolas. 

O pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a 
privacidade dos entrevistados, mantendo anonimato absoluto sobre a identidade destes e sigilo das 
informações que possam ferir a imagem dos entrevistados. 

Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos, além de disponibilizar uma cópia do trabalho 
final na biblioteca da Univali e no site do programa. 

Nome do Pesquisador: Rosicler Salete Machado 
Assinatura do Pesquisador: 
 ____________________________________________ 
 
Agradecemos sua atenção e colocamo-nos a disposição para maiores informações sobre este 

projeto, por meio dos telefones (47) 9158-0018 e (47) 3341 7516 (UNIVALI – PMAE – Mestrado em 
Educação). 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

Nome: Professor (a): _____________________________________________ 

 

Fui informada detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “Abordagem metodológica para avaliação do 

potencial de aprendizagem de alunos com deficiência intelectual no ensino regular”, da mestranda 

Rosicler Salete Machado 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) 

 
 

Balneário Camboriu, ______ de _____________ de 2012.  
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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 7822Rua Uruguai,458 - Bloco 

29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 

 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriu  
Cargo: Diretora do Departamento de Educação Especial 
Nome:  
 
Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto aos alunos com deficiência intelectual 
matriculados na rede municipal de ensino. 
 
Informações sobre a pesquisa:  
TÍTULO: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual no ensino regular” 
 
Pesquisadores responsáveis:  
Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
 
Rosicler Salete Machado - http://lattes.cnpq.br/6969742859938849  
Telefone para contato: (47) 9158-0018 
 
Esta pesquisa busca construir estratégias de avaliação para a identificação do potencial de 
aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência intelectual no atendimento educacional 
especializado da escola regular, visando à construção de recursos de acessibilidade ao currículo. 
Tradicionalmente a deficiência intelectual tem sido avaliada com o modelo médico, embasado na doença 
e no que falta ao sujeito e com diagnóstico firmados no CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde); entretanto vislumbra-se com esse trabalho, outras formas 
de avaliação que permitem uma abordagem diferenciada, nas quais se evidenciam as funcionalidades e 
capacidades dos sujeitos, fundamentada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF). A avaliação assistida é uma abordagem psicopedagógica de avaliação do desempenho 
potencial do aluno, recurso necessário no atendimento educacional especializado das Salas de Recursos 
Multifuncionais oferecidas nas escolas regulares, que buscam desenvolver metodologias de 
acessibilidade ao currículo. A pesquisa de caráter qualitativo pretende adotar o método de estudo de 
caso, visto que serão avaliados alunos com deficiência intelectual na escola regular, visando planejar 
práticas pedagógicas curriculares inclusivas. O estudo busca subsidiar não somente ao trabalho do 
professor do serviço de atendimento educacional especializado, mas também aos professores da sala 
regular, que tem se ressentido de recursos metodológicos que os orientem no desenvolvimento da 
aprendizagem de alunos com deficiência.  
Os participantes da pesquisa serão informados previamente sobre os riscos e benefícios desta e para 
isso assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o 
pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos 
professores, mantendo anonimato absoluto sobre a identidade destes e sigilo das informações que 
possam ferir a imagem pessoal e/ou profissional dos entrevistados.  
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Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim como a esta Secretaria 
Municipal de Educação e somente serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa 
Instituição. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriu 
Nome completo do responsável legal:  
Cargo: Diretora do Departamento de Educação Especial 
Assinatura: _________________________________________ 
Data: ___ /     / 2012 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriu – SC, autoriza a realização da 
pesquisa com o Título: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de aprendizagem de 
alunos com deficiência intelectual no ensino regular”, da mestranda, Rosicler Salete Machado, 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.  
 
 

Balneário Camboriu, _____ de _____________ de 2012.  
 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo 
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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 7822Rua Uruguai,458 - Bloco 

29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Nome da Instituição: 
Cargo: Gestor da escola 
Responsável pela Instituição:  
 
Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto aos alunos com deficiência intelectual 
matriculados na rede municipal de ensino. 
 
Informações sobre a pesquisa:  
TÍTULO: “Abordagem metodológica para Avaliação do potencial de aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual no ensino regular” 
 
Pesquisadores responsáveis:  
Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
 
Rosicler Salete Machado - http://lattes.cnpq.br/6969742859938849  
Telefone para contato: (47) 9158-0018 
 
Esta pesquisa busca construir estratégias de avaliação para a identificação do potencial de 
aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência intelectual no atendimento educacional 
especializado da escola regular, visando à construção de recursos de acessibilidade ao currículo. 
Tradicionalmente a deficiência intelectual tem sido avaliada com o modelo médico, embasado na doença 
e no que falta ao sujeito e com diagnóstico firmados no CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde); entretanto vislumbra-se com esse trabalho, outras formas 
de avaliação que permitem uma abordagem diferenciada, nas quais se evidenciam as funcionalidades e 
capacidades dos sujeitos, fundamentada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF). A avaliação assistida é uma abordagem psicopedagógica de avaliação do desempenho 
potencial do aluno, recurso necessário no atendimento educacional especializado das salas de recursos 
multifuncionais oferecidas nas escolas regulares, que buscam desenvolver metodologias de 
acessibilidade ao currículo. A pesquisa de caráter qualitativo pretende adotar o método de estudo de 
caso, visto que serão avaliados alunos com deficiência intelectual na escola regular, visando planejar 
práticas pedagógicas curriculares inclusivas. O estudo busca subsidiar não somente ao trabalho do 
professor do serviço de atendimento educacional especializado, mas também aos professores da sala 
regular, que tem se ressentido de recursos metodológicos que os orientem no desenvolvimento da 
aprendizagem de alunos com deficiência.  
Os participantes da pesquisa serão informados previamente sobre os riscos e benefícios desta e para 
isso assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o 
pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos 
professores, mantendo anonimato absoluto sobre a identidade destes e sigilo das informações que 
possam ferir a imagem pessoal e/ou profissional dos entrevistados.  
Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim como a esta gerência e 
aos sujeitos da pesquisa e somente serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa 
Instituição. 
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Nome da instituição:  
Nome completo do responsável legal:  
Cargo: Gestor da Escola  
Assinatura: _________________________________________ 
Data: ___ /     / 2012 
 
 
 

A Escola Municipal __________________________________ – SC autoriza a realização da 
pesquisa com o Título: “Abordagem metodológica para avaliação do potencial de aprendizagem de 
alunos com deficiência intelectual no ensino regular”, da mestranda Rosicler Salete Machado, 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, entre eles: coleta de imagens (fotografias 
e vídeos), laudos clínicos, prontuários, e outros documentos que forem necessários, desde que 
preservada a identificação dos sujeitos e o sigilo das informações que possam ferir a imagem da 
instituição e/ou dos entrevistados. Fui informada de que 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). 
 
 

 
 

Balneário Camboriu, _____ de _____________ de 2012.  
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Instituição. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


