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RESUMO 

 
 
 
 

Na sociedade tecnológica, as transformações sociais têm inserido o humano em um novo 
contexto e, portanto, em uma nova perspectiva ao se relacionar com o mundo e com o 
outro. Este estudo propõe estratégias criativas conjuntas ao lidar com as diferenças no 
contexto escolar, em um processo de interação constante entre os alunos, o professor e a 
escola, utilizando-se o computador como ferramenta pedagógica. Esta pesquisa tem como 
objetivo principal construir práticas pedagógicas inovadoras, voltadas ao atendimento das 
diferenças no ensino regular, com a finalidade de aperfeiçoar e ampliar os diferentes 
modos de atuação do professor, abordando aspectos qualitativos do processo de 
aprendizagem. Inicialmente, com o auxílio do computador, procurou-se uma interação 
individual dos alunos das salas especiais com o equipamento e, posteriormente, desses 
alunos com os alunos da segunda série do ensino regular, por meio da aprendizagem 
compartilhada. Foram realizados encontros com as professoras das salas especiais e a 
equipe de especialistas da escola, objetivando a formação continuada do professor na área 
da informática educacional. Como resultado, constatou-se um maior envolvimento dos 
alunos com as tarefas de aprendizagem. Outros resultados indicaram que a experiência da 
aprendizagem mediada proporcionou às professoras observarem melhor seus alunos, 
melhorando o processo mediacional, conforme a perspectiva sócio-histórica. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 

In the technologic society, the social changing has inserted the people in a new 
context, so a new perspective in how to get along with the world e with another person. 
This study proposes creative strategies to lead with the difference in school, in an 
interactive process among students, teachers and the school, using the computer as a 
pedagogic tool. The main purpose of this search is to develop new pedagogic practices to 
attend the difference in the regular educational system, with the aim of brush up and 
enlarge different ways of teaching, approaching qualitative aspects of the learning. First, 
by means of a computer, the searcher looks for an interaction between the students from 
special classes and the equipment. After that, there was an interaction between these 
students with the students from the second grade of primary school, using the mediate 
learning. In the process, some meetings were done involving the especial classes teachers 
and the specialists of education, proposing some discuss about the continuing formation of 
teachers in computer skills. As a result, we could observe a better involvement from the 
students during their activities. Other results indicated that the mediate learning experience 
gave to the teachers the opportunity to: observe their students, get the process better based  
in a social-historic perspective. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

As primeiras séries do Ensino Fundamental são essenciais para a formação e 

construç�o da identidade do ser humano, e esta deve ser abordada de maneira global. Nessa 

perspectiva, a escola desempenha um papel singular no desenvolvimento pleno das 

potencialidades da criança.  

A nova LDB 9.394/96 postula que educar para a cidadania deve ser uma das 

principais finalidades da educação, por meio da qual  todos possam reconstruir os saberes 

adquiridos historicamente e, então, elaborar novos conhecimentos a fim de promover a 

evolução técnica, social e cultural de forma a beneficiar a comunidade.  

Nos primeiros anos de vida, a família – formada, geralmente, pela mãe, pai e/ou 

pessoas responsáveis pela criança, incluindo os irmãos e outros parentes – é o primeiro 

contexto social do qual a criança participa e recebe influência. No decorrer de seu 

desenvolvimento, salvo raras exceções, a criança começa a freqüentar os centros de 

educaç�o infantil e pré-escolas, onde convive com outras crianças e adultos. Nesse 

convívio, a interação social tende a se ampliar e  emergem questões de ordem afetiva e 

cognitiva, que poderão contribuir ou não para a construção de uma identidade autônoma.  

Para Bronfenbrenner (1996), as pesquisas enfocando o desenvolvimento infantil 

têm apresentado limitaç�es, uma vez que se atêm a estudar vários contextos de forma 

fragmentada, distanciando-se das interações necessárias à compreensão global da 

educação.  

Sabe-se que na interação, a criança elabora suas emoções e sentimentos, e  assim 

sendo é muito importante que haja um relacionamento saudável entre o aluno e o 

professor, a escola e a família, a fim de que as relaç�es  tenham como base o afeto e a 

confiança. Dessa forma, é imprescindível enfatizar a importância de a criança, desde a 

mais tenra idade, desenvolver uma auto-imagem positiva e ser valorizada em suas ações. A 

prática pedagógica na educação básica deve ser direcionada de modo a perceber as 

crianças como seres únicos, com características e desenvolvimento diferenciados e que 

vivem em diferentes contextos. Essas diferenças precisam ser respeitadas e valorizadas, 

sem que ocorra qualquer tipo de discriminação que possa interferir na qualidade da 

educação que se pretende oferecer. Nessa perspectiva, algumas diferenças apontadas na 



aprendizagem podem configurar um quadro de necessidades educativas especiais. Assim, a 

Educação Especial, como modalidade de educação, tem como objetivo atender a criança 

em suas diferenças. O artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 9.394/96 dispõe: “entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a 

modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educando com necessidades especiais.” 

Entretanto, o cenário da educação especial no Brasil vem revestido de controvérsias 

e inadequações, dificultando uma orientação qualitativa que vise a atender os interesses e 

as diferentes habilidades dos educandos que procuram e necessitam dessa modalidade de 

atendimento.  

Ao se estudar a  história da educação especial brasileira, constata-se que  essa 

modalidade de ensino figura pela primeira vez na LDBEN 4.024/61, determinando que a 

educação dos excepcionais deveria, no que fosse possível, enquadrar-se no sistema geral 

de educaç�o. Dez anos mais tarde, ao se promulgar a LDBEN 5.692/71, instituiu-se o 

tratamento especial para os alunos que apresentassem deficiências físicas ou mentais bem 

como aos superdotados. Historicamente, a institucionalizaç�o da Educação Especial no 

Brasil foi iniciada na década de 70, por meio de um processo de centralização 

administrativa sob coordenação política do governo federal, que perdurou até o fim dos 

anos 80. 

A partir da década de 90, as discussões, ações e capacitação de profissionais 

destinados à educação de indivíduos portadores de necessidades especiais ganham 

dimensões mais amplas abrindo novos espaços. Em 20 de dezembro de 1996, foi 

homologada a Lei 9.394/96, cujo Capítulo IX trata, especificamente, da Educação 

Especial. Essa modalidade de educação perpassa transversalmente todos os níveis da 

educação infantil ao ensino superior e é considerada como um conjunto de recursos 

educacionais e de estratégias de apoio colocados à disposição de todos os alunos, 

oferecendo diferentes alternativas de atendimento.  

No entanto, para que essas alternativas sejam amplas e eficazes, há que se promover a 

formação continuada dos profissionais que nela atuam, bem como incentivar a pesquisa 

permanente de práticas pedagógicas inovadoras que atendam as peculiaridades do 

educando especial. Nesse contexto, torna-se imprescindível à exploração máxima do 

potencial de aprendizagem existente em cada indivíduo, para que se possa vislumbrar uma 

sociedade inclusiva, como prevê a Declaração de Salamanca, documento redigido na 



Espanha na cidade de Salamanca em Julho de 1994 com representação de 92 países 

e 25 organizações internacionais. Essa declaração veio renovar o compromisso da 

educação como um direito de todos, independentemente das diferenças individuais, 

conforme inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), e reafirmado 

na Conferência Mundial Sobre a Educação Para Todos (1990). O objetivo principal da 

Declaração de Salamanca é “garantir a educação para crianças, jovens e adultos com 

necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de educação”.  

A partir daí, inicia-se no Brasil uma nova concepção na área de educação especial: 

a educação inclusiva. A inclusão é uma mudança na compreensão do que sejam as 

diferenças e de que modo podemos conviver com elas sem preconceitos e, desse modo, 

incluir no sentido de trazer de volta ao ensino regular todos aqueles que foram excluídos: 

os que apresentam transtornos de comportamento, os meninos de rua, os deficientes e 

outros. No Brasil, a educação inclusiva tem como preceitos mudar a concepção dos 

profissionais da área da educação com o objetivo de promover mudanças e reflexões 

sociais profundas sobre a abordagem do ser humano e seus direitos fundamentais.  

Em seus estudos, Fonseca (1989, p.11) afirma que o deficiente: “Não ouve, mas 

escreve poesia, não aprende todas as matérias escolares, mas pode ser excepcional numa 

atividade profissional ou num desporto.” Segundo esse mesmo autor, a diversidade cultural 

e social começa a lançar uma nova filosofia educacional e reabilitacional para os 

deficientes. A semelhança indiferenciada dá lugar a semelhança diferenciada.  

O reconhecimento, aceitação e incorporação das diferenças como condição humana 

passaram a ser um marco neste novo milênio. No entanto, como trabalhar transformações 

tão significativas no contexto de uma escola inclusiva sem perder de vista o 

desenvolvimento pleno dos talentos e potencialidades do indivíduo “especial”?  Com o 

objetivo de elucidar essa indagação, esta pesquisa vem propor e construir práticas 

pedagógicas inclusivas, com a finalidade de aperfeiçoar e ampliar os diferentes modos de 

atuação do professor, abordando aspectos qualitativos, que envolvam o processo de 

aprendizagem no Ensino Fundamental.  

Vygotsky, (1930/2002, p.40) afirma que:  

O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre 
história individual e história social.   

 
 



Apoiados nesse enfoque, temos que, ao segregar crianças vistas como menos capazes, 

impedindo-as de conviver com outras consideradas mais capazes, impede  a ampliação de 

seu potencial de aprendizagem. Neste sentido, Skuy et al (2002) em seu trabalho de pesquisa 

com os dez critérios mediacionais propostos por Feuerstein (1980) afirma que a experiência 

da aprendizagem mediada consiste principalmente, em uma situação de interação entre um 

adulto ou um colega mais capaz e um aprendiz, que é assistido em sua aprendizagem, 

possibilitando-lhe avançar mais nessa aprendizagem, do que o faria sozinho, sem essa 

assistência . Segundo Feuerstein (1980, p.16 apud Skuy et al, 2002) “quanto melhor a 

qualidade da mediação, melhor e maior se tornará a capacidade de aprender.” 

Considerando-se que o aluno especial possui potencialidades para o uso do 

computador, aprender a lidar com essa ferramenta tecnológica, será um elemento importante 

de inclusão social. Nessa perspectiva, propomos que o professor seja formado para o uso 

desse equipamento, não só como estratégia alternativa de ensino, mas como meio de 

autoformação, já que o professor também tende a ser excluído do mundo computadorizado.  

Em seus estudos sobre as funções psicológicas superiores, Vygotsky (1930/2002),  

influenciado pelo materialismo histórico, afirma que as mudanças históricas na sociedade e 

na vida material produzem também as mudanças de natureza humana (consciência e 

comportamento). Nesse contexto, o avanço da tecnologia e a entrada dos computadores na 

escola como ferramenta pedagógica provocaram uma revolução no processo de 

aprendizagem, posto que a utilização do computador promove transformações cognitivas, 

afetivas e sociais. Desse modo, a informática educacional pode ser um valioso recurso 

quando se pretende trabalhar dentro de uma concepção inclusiva. Além disso, há que se 

considerar que existe a possibilidade de o aluno envolver-se mais nas tarefas com o uso 

dessa tecnologia, do que em relação aos deveres de sala de aula. Partindo dessa hipótese, 

decidimos utilizar a Escala de Níveis de Envolvimento da Criança, instrumento que visa 

medir o nível de envolvimento de uma criança numa determinada atividade. Tal escala, 

baseia-se nos estudos de Laevers (1993, apud Pascal & Bertram, 1999) que sugere que, 

quando as crianças estão aprendendo em um nível profundo, ou seja, elas estão totalmente 

concentradas, focalizadas e imersas na atividade que estão desenvolvendo, as crianças 

apresentam algumas características que o autor resume no conceito de envolvimento: 

 
 
 
 
 



uma qualidade da atividade humana caracterizada pela persistência e pela 
concentração, um elevado nível de motivação, percepções intensas e 
experiência do significado, um poderoso fluxo de energia e um elevado 
grau de satisfação... (p.61). 

 

Assim, os indicadores de envolvimento, segundo os quais é possível deduzir a 

presença ou a ausência de envolvimento são: concentração  (a atenção da criança encontra-

se orientada para a atividade);   energia  (a criança investe todo o seu esforço na atividade); 

criatividade  (a criança dá um toque individual ao que faz); expressão facial e postura (a 

postura pode revelar alta concentração ou tédio); persistência  (a concentração na atividade 

perdura); precisão (cuidado especial com o trabalho, mostrando atenção aos pormenores); 

tempo de reação  (reação rápida às tarefas propostas); linguagem  (comentários indicam a 

importância que a atividade tem para  a criança observada); satisfação (a criança demonstra 

grande satisfação perante os resultados alcançados). Devemos considerar, ainda, que uma 

criança apenas se envolve com uma atividade, quando esta se encontra na sua zona de 

desenvolvimento proximal, ou seja, a criança está prestes a construir um conhecimento 

propiciado por aquela atividade, dependendo apenas do auxílio de um mediador. 

 Como professora de sala recurso1, há dez anos integrante da equipe do Centro de 

Orientação e Pesquisa em Educação Especial (CEOPEE), com sede em Uberaba, 

participei, do projeto “Alunos Especiais no Mundo do Micro da Tecnologia” elaborado 

pela colega de equipe, professora Elza Helena Borges Resende e desenvolvido com os 

alunos do CEOPEE, no ano de 2000. Podemos observar e acompanhar, durante a 

realização e, posteriormente, durante a avaliação do referido projeto, a significativa 

evolução das aprendizagens dos alunos e professores oportunizadas pela utilização do 

computador como ferramenta pedagógica. No ano de 2001, passei a integrar a equipe de 

professores itinerante do referido centro, cuja tarefa constituía-se em promover a inclusão 

dos educandos especiais nas escolas estaduais de Uberaba. O serviço itinerante foi 

implementado pelo CEOPEE, tanto no atendimento in locu dos alunos com necessidades 

especiais, matriculados na rede estadual de ensino fundamental, como na assessoria a 

equipe pedagógica que trabalha com os referidos alunos.  

Com a intenção de dar continuidade ao projeto desenvolvido no ano de 2000, 

procuramos conhecer os espaços das escolas estaduais de Uberaba, seu alunado e suas 

                                                
1 Serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa e complementa o 
atendimento educacional realizado em classes comuns da rede regular de ensino. (Diretrizes nacionais para a 
educação especial na educação básica/Secretaria de Educação Especial , 2001, p.50). 



concepções em relação à aprendizagem. Foi quando deparou-se-nos  a Escola Estadual 

Rotary que contava com 972 alunos matriculados no ensino fundamental, localizada no 

bairro Leblon e que recentemente havia montado uma sala de informática com oito 

computadores, uma impressora e um scanner, destinados a desenvolver um trabalho na 

área de informática aplicada à educação. Assim, foi elaborado um projeto a ser 

implementado na referida escola, pela professora Elza Helena e por mim, o qual 

intitulamos “O Mundo Micro da Tecnologia na Escola Estadual Rotary”. A proposta do 

projeto consistia em trabalhar com alunos e professores das três salas especiais existentes 

na escola, utilizando-se o computador como ferramenta pedagógica.  

Conforme Valente (1999), a função do computador na educação deve voltar-se à 

criação de ambientes de aprendizagem, onde os mais diferentes sujeitos possam construir 

conhecimentos. Nesse contexto, um ambiente voltado à criação, recriação, expressão e 

inter-relação, torna-se imprescindível quando se pretende trabalhar as diferenças na 

perspectiva inclusiva.   

Esta pesquisa constituiu-se a partir da analise de dados e resultados obtidos no 

decorrer do projeto “Mundo Micro da Tecnologia na Escola Estadual Rotary” realizado no 

ano letivo de 2003, com alunos das salas especiais da escola mencionada, durante o qual 

foram atendidos 60 alunos. Desse total, selecionamos seis sujeitos,  com idade entre nove e 

doze anos, sendo três do sexo masculino e três do sexo feminino, para comporem uma 

amostragem destinada à análise e apreciação de dados desse estudo. Durante o projeto, 

trabalhamos com o programa paint, contido no Windows e com os jogos de cunho  

pedagógico (labirinto e labirinto com obstáculos).  

Inicialmente, procurou-se uma interação individual do aluno  com o  equipamento, 

utilizando-se o programa Paint, objetivando o domínio das funções básicas da máquina 

pelos alunos das três salas especiais. Em um segundo momento, dois alunos em um mesmo 

computador interagem entre si com jogos de labirinto, visando a uma mediação da 

aprendizagem entre os pares. Em seguida dois alunos - um da sala especial, com 

experiência no uso dos aplicativos, e um do ensino regular, sem experiência no uso dos 

aplicativos - ou seja, um considerado menos capaz e outro mais capaz, interagem em um 

mesmo computador, por meio de monitoramento. Paralelamente ao trabalho com os 

alunos, foram realizados encontros com a equipe pedagógica da escola – professoras, 

supervisora, orientadora e diretora - visando à formação desses profissionais para a 

utilização da informática educacional com autonomia, competência e criatividade. 



Acreditamos que tal formação levará o professor a conhecer e utilizar diferentes 

aplicativos2, programas3 e softwares4 que constituem o saber técnico, mas isso não quer 

dizer,  necessariamente, que o profissional da educação esteja capacitado para realizar esta 

tarefa docente de maneira autônoma e competente. Conforme Sancho (2001, p.13) os 

professores 

 
necessitam pensar em uma tecnologia que seja educacional, quer dizer 
útil para educar. Precisam de um conhecimento que possibilite a 
organização de ambientes de aprendizagem (físicos, simbólicos e 
organizacionais) que situem os alunos e o corpo docente nas melhores 
condições possíveis para perseguirem metas educacionais consideradas 
pessoal e socialmente valiosas.  

 

Uma prática de ensino significativa e de vanguarda sugere uma formação docente 

permanente, na qual o profissional da educação tenha oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos técnicos e repensar concepções educacionais vigentes, para propor novas 

formas de atuação pedagógica.  

Esta pesquisa tem como objetivo principal: construir práticas pedagógicas voltadas 

ao atendimento às diferenças no contexto escolar com a finalidade de aperfeiçoar e ampliar 

os diferentes modos de atuação do professor do ensino fundamental, abordando aspectos 

qualitativos que envolvam o processo de aprendizagem. Como objetivos específicos, essa 

pesquisa busca: (1) utilizar o computador como instrumento pedagógico, por meio da 

aprendizagem mediada, visando ao trabalho com as diferenças na escola, bem como 

ensinar noções básicas de informática; (2) comparar os níveis de envolvimento dos alunos  

nas atividades em sala de aula e em sala de informática; (3) oferecer subsídios para 

acompanhar as professoras das salas especiais e a equipe pedagógica da escola, com a 

finalidade de prepará-las, em sua formação docente, para utilizar o computador como 

instrumento pedagógico.  

Com o intuito de auxiliar o conhecimento das diferentes formas empregadas no uso 

do computador direcionadas à aprendizagem, essa pesquisa propõe um estudo em cinco 

capítulos. No primeiro capítulo será abordado o referencial teórico, norteador dessa 

                                                
2 Programas de fácil utilização, dirigidos a uma atividade específica. (Minidicionário Saraiva Informática-Ed. 
Saraiva 2003 p.20) 
3 Conjunto de instruções codificadas que controlam o computador no curso da execução de operações 
desejadas. (Op.cit p.297) 
4 Conjunto de programas, métodos e procedimentos executados no computador. (Op.cit.p.340) 



pesquisa assim dividido: a história das políticas educacionais brasileiras; desde as 

primeiras iniciativas no sentido do atendimento ao indivíduo excepcional até a atual Lei de  

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, e sua abordagem inclusiva, bem como 

a questão das diferenças no contexto escolar atual. No capítulo dois, aborda-se a 

informática educacional e posteriormente no capítulo três a formação do professor. No 

quarto capítulo será detalhada a metodologia utilizada na coleta e análise dos dados. Em 

seguida, no quinto capítulo, serão analisados e discutidos os resultados da pesquisa. Após 

esta análise, serão relatadas as conclusões alcançadas.   

Na escola do século XXI, a informática será o grande diferencial de práticas 

pedagógicas inovadoras do terceiro milênio. Nesse contexto, a escola não poderá lidar 

apenas com informações estanques, porém devemos preocupar mais com a capacidade de o 

aluno construir conhecimento. No entanto, o professor não se deve ater apenas à prática 

inovadora da informática, mas retomar sempre a questão básica, a fim de situar-se 

historicamente, ou seja, revisitar a história da educação brasileira desde as sociedades 

primitivas até a revolução tecnológica para melhor compreendê-la.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. O SABER HISTORICAMENTE CONSTRUÍDO SOBRE A 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 

 

1.1 HISTÓRIA E PERSPECTIVAS DIDÁTICO PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
BRASIL 
 

 

1.1.1 Das Sociedades Primitivas à Proclamação da República 
 

 

A História da Educação Brasileira configura um quadro de rupturas marcantes, ora 

impostas pela igreja, ora pelo Estado e, inclusive, pelo poder militar que se constituiu no 

próprio Estado. Tais rupturas se iniciaram com o aporte dos portugueses ao território 

americano, cuja civilização de silvícolas desenvolvia uma cultura selvagem, natural e 

distante dos padrões culturais da Europa. Neste aspecto, o contraste entre a educação 

padronizada do mundo europeu e das sociedades primitivas, representadas em nossa pátria 

pelos indígenas brasileiros, foi o primeiro grande confronto ideológico educacional. 

Embora estes últimos fossem a maioria no continente, a falta de planejamento e parceria 

durante a colonização portuguesa provoca todo um desequilíbrio étnico-social, cujos 

efeitos exercem suas influências excludentes na sociedade contemporânea.  

O papel da educação nas sociedades primitivas era uma forma de garantia de 

sobrevivência pela transmissão da cultura de geração em geração. Nesse contexto, as 

políticas educacionais visavam à divulgação e ao aprendizado de técnicas culturais 

consideradas sagradas, com o cuidado de preservar a imutabilidade de hábitos, costumes e 

comportamentos. Essa imutabilidade garantiria o poder do grupo social, sobretudo no 

âmbito da educação moral, cultural e religiosa (Lopes, Faria-Filho & Veiga, 2000). A 

chegada dos portugueses em terras brasileiras, entretanto, gerou uma brutal reorganização 

de costumes e tradições sociais, negando os valores morais dos diversos grupos indígenas 

da sociedade primitiva brasileira. 

Podemos observar que a política educacional aborígine se diferenciava em atitudes e 

orientação das postuladas pela educação européia que, naquele momento, se impunha às 

 



sociedades primitivas no Brasil, e estabelecia uma política que visava, além da 

transformação moral, dos costumes, da cultura e da religiosidade, a adotar métodos 

distantes de uma pedagogia diferenciada que a ocasião suscitava utilizar.  

Gadotti (2002) afirma ser a intenção maior dos jesuítas no Brasil, a obtenção do 

controle étnico-social, por meio da pregação e imposição da fé católica contra os preceitos 

religiosos e culturais da civilização já existente no Brasil. Nesse aspecto, perceberam que 

não seria possível converter os índios sem que esses soubessem ler as sagradas escrituras e, 

sendo assim, iniciaram um processo educacional cujo objetivo era ensinar à população 

indígena a leitura e a escrita (Piletti, 1997). Nesse sentido, concluimos que desde os 

primórdios a alfabetização no Brasil possuiu um cunho político, abrangendo os interesses 

das classes dominantes.  

Ainda conforme Gadotti (2002), em março de 1549, juntamente com o primeiro 

Governador-geral, Tomé de Souza, comandados pelo Padre Manoel da Nóbrega, quinze 

dias após sua chegada ao Brasil, edificaram a primeira escola elementar brasileira, em 

Salvador, tendo como mestre o Irmão Vicente Rodrigues. Este tornou-se o primeiro 

professor em terras brasileiras a adotar os moldes europeus e, durante mais de 50 anos, 

dedicou-se ao ensino e a propagação da fé católica. De Salvador, a obra jesuítica estendeu-

se para o sul. Em 1570, era composta por cinco escolas de instrução elementar: em Porto 

Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga, e três colégios 

situados no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.  

Conforme relatos históricos de Pilleti (1997), o mais conhecido e talvez o mais 

atuante professor do Brasil-Colônia do século XIV foi o padre José de Anchieta que, 

naquela época, tornou-se mestre-escola do Colégio de Piratininga e, posteriormente, 

missionário  e reitor do Colégio do Espírito Santo. Apoiado no iluminismo, largamente 

difundido na Europa, e com o auxilio da catequese e da educação, Padre Anchieta procurou 

transmitir ao indígena o gosto pelas atividades literárias e acadêmicas, de acordo com a 

concepção européia de “homem culto”. Nesse cenário, a cultura nativa era desprezada por 

ser rudimentar, já que não se atentava para a diversidade humana.   

A falta de interesse pelas atividades técnicas, científicas e artísticas marcaram a 

educação colonial (1500-1810), por sua vez instituída pela metrópole dentro de uma 

política monárquica interventora. Ainda conforme Piletti (1997) servindo-se da influência 

das crianças portuguesas, os jesuítas conquistavam os filhos dos indígenas e por intermédio 

desses alcançavam os adultos na “árdua” tarefa de educar. Tal tarefa redentora - educativa, 



voltada para uma civilização composta por indígenas, consistia na catequese e no ensino da 

leitura e da escrita, marcada pela implantação de um currículo imperialista eurocêntrico. 

As escolas jesuíticas se expandiram, demonstrando necessidade de uma  

regulamentação que foi efetivada  por Inácio de Loyola, em documento denominado Ratio 

atque Instituto Studiorum, cognominado de Ratio Studiorum, que, segundo os escritos de 

Gadotti (2002), constituíram um sistema único de ensino, cujo ideal era a formação do 

homem universal, humanista e cristão. A educação se preocupava com o ensino 

“humanista” de cultura geral, enciclopédico e alheio à realidade da vida de Colônia. Assim 

se construíram os alicerces da pedagogia tradicional na vertente religiosa que, de acordo 

Lopes, Faria-Filho & Veiga (2000), é marcada por uma “visão teocêntrica” ou seja, Deus 

como princípio e fim.  Nessa época, as diferenças individuais não eram aceitas 

socialmente.    

De acordo com Mazzotta (2001), as situações desconhecidas causavam temor e a 

religião, com toda sua força cultural, colocava  o homem  como  "imagem e semelhança de 

Deus" –  perfeito e igual – sem diferenças do padrão físico ou social. Tudo o que se 

diferenciava dos padrões culturais, permeados pela igreja, não era considerado "de Deus", 

ou seja, era colocado à margem da sociedade vigente. Portanto, os indígenas no Brasil e os 

deficientes na Europa, por serem considerados diferentes, não refletiam tal "imagem e 

semelhança" necessitando, conforme a educação jesuítica, da doutrina católica para sua 

redenção, e somente por intermédio da igreja é que chegariam ao caminho da salvação.    

Toda ação pedagógica jesuítica consistia em transmitir saberes, por meio de formas 

dogmáticas de pensamento, privilegiando o exercício da memória e o desenvolvimento do 

raciocínio; dedicavam atenção ao preparo dos padres-mestres, enfocando a formação do 

caráter. A “moral” e os “bons costumes” são dogmas dessa pedagogia, que ocultava os 

interesses ideológicos, para fins de dominação por via da obediência. Na intenção de 

perseguir os objetivos na busca dessa “moral”, era imposta uma disciplina rígida, inclusive 

com a aplicação de severos castigos (Gadotti, 2002). Neste contexto, não se poderia pensar 

em uma prática pedagógica e muito menos em uma didática que buscassem uma 

perspectiva de transformação social. 

Os pressupostos didáticos diluídos no Ratio enfocavam instrumentos e regras 

metodológicas, compreendendo o estudo privado, em que o mestre prescrevia o método, o 

conteúdo, o horário, o local e o empenho na formação do professor era máximo. 

Selecionavam criteriosamente os livros e exerciam rigoroso controle sobre as questões a 



serem suscitadas nas aulas. Um trecho de uma das regras do Ratio diz: “se alguns forem 

amigos de novidades ou de espírito demasiado livre devem ser afastados sem hesitação do 

serviço docente” (Paim 1967, apud Ribeiro 2000, p.28). Dentro dessa perspectiva 

educacional, as aulas eram ministradas de forma expositiva, dando ênfase à repetição com 

a finalidade de promover a memorização. Havia, ainda, o desafio, cuja meta era estimular a 

competição e a disputa, sem permitir críticas ou qualquer expressão de criatividade. Os 

exames eram orais e escritos, visando a determinar o aproveitamento do aluno. O enfoque 

sobre o papel da Metodologia de Ensino, como era denominada no Código Pedagógico dos 

Jesuítas, estava centrado no seu caráter meramente formal, tendo por base o intelecto e o 

conhecimento.  

Gadotti (2002. p.231) diz que “os jesuítas nos legaram um ensino de caráter 

verbalista,  retórico, livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição 

através de prêmios e castigos”. Além do curso elementar, eles mantinham os cursos de 

Letras e Filosofia, considerados secundários, e os de Teologia e Ciências Sagradas, a nível 

superior, esses dois últimos somente para a formação de novos sacerdotes. No curso de 

Letras estudava-se a Gramática Latina, Humanidades e Retórica, e no curso de Filosofia 

estudava-se a Lógica, a Metafísica, a Moral, a Matemática e Ciências Físicas e Naturais. 

Os portugueses que pretendiam seguir as profissões liberais iam estudar nas universidades 

Européias. Assim, a população nativa do Brasil ficava cada vez mais à mercê dos 

interesses estrangeiros (Piletti, 1997).  

Os colonizadores estavam interessados em usar a população indígena como escrava 

no trabalho urbano e rural. Os jesuítas desejavam convertê-los ao cristianismo e aos 

valores europeus em detrimento da cultura nativa, como se esta não representasse uma 

identidade . Foi então que os jesuítas criaram as missões ou reduções, no interior do 

território brasileiro, com o objetivo de afastar os interesses colonizadores. Nas missões, os 

índios eram catequizados e direcionados ao processo agrícola, uma das fontes de renda dos 

jesuítas. Contudo, essas missões não atingiram seus objetivos, transformaram os índios de 

cultura nômade em sedentários, facilitando sua captura e escravização pelos colonos. 

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas pelo primeiro-ministro de Portugal, 

Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, mudou-se o modelo educacional e 

concebeu-se a educação dentro dos padrões de um ensino utilitarista, que, por sua vez, 

colocava a primazia da ciência sobre a religião (Piletti,1997). O currículo, passa a ser 

determinado com base em uma visão mais aberta para o comércio. Para a resolução de 



questões práticas utilitárias, utilizavam as ciências humanas e naturais, a física e a 

matemática. Enquanto os jesuítas preocupavam com o proselitismo, o noviciado, ou seja, 

com os interesses da fé, Marquês de Pombal pensava em reerguer Portugal da decadência 

em que se encontrava diante de outras potências européias, e em organizar a escola para 

servir aos interesses do Estado.  

Com a expulsão dos jesuítas, um forte modelo educacional já implantado foi 

rompido e a história e política da educação brasileira sofrem uma mudança radical - uma 

segunda ruptura.  

Por meio do alvará de 28 de junho de 1759, Pombal suprimiu as escolas jesuítas de 

Portugal e de todas as colônias, criando as chamadas aulas régias de Latim, Grego e 

Retórica. As aulas régias contavam com um professor específico, o qual não articulava os 

conteúdos das aulas com outros campos de saber. Os professores não tinham a preparação 

necessária, eram mal pagos, ficavam longos períodos sem remuneração, pois recebiam 

através de um imposto denominado Subsídio Literário criado por Pombal para manter o 

ensino primário e médio. O resultado dessa mudança educacional no Brasil, proposta pelo 

Marquês, foi caótico, tanto que no início do século XIX, não se podia vislumbrar um 

projeto educacional consistente. (Piletti, 1997) 

Por outro lado, nota-se que o fator ideológico era muito forte, tanto na orientação 

do ensino jesuíta quanto na Reforma Pombalina. Vale a pena ressaltar que tanto no 

primeiro momento quanto no segundo, percebemos o não compromisso com as camadas 

populares, relegadas, tão somente, ao estudo das primeiras letras (Saviani, 1988).  

Conforme relato histórico de Piletti (1997), com  a chegada da família real no 

Brasil, a educação configura um novo quadro e uma nova ruptura. De 1800 a 1822, D. João 

VI propõe novos cursos e funda novas escolas como: a Escola de Educação, na qual se 

ensinava as línguas portuguesa e francesa, a retórica, a aritmética, o desenho e a pintura.  

Foram criados cursos de cirurgia no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, o Laboratório de 

Química e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Na Bahia, foram instituídos cursos 

de agricultura, química e de desenho com o objetivo de beneficiar a indústria em fase de 

implantação. Outro evento importante foi a fundação da primeira biblioteca pública do 

Brasil, por meio de acervo pessoal de D. João VI, trazido de Portugal. 

Em 1820, os portugueses iniciam a Revolução Constitucionalista, demonstrando-se 

insatisfeitos com a permanência da família real no Brasil. Tal revolução provoca o retorno 

de D. João VI a Portugal e, por conseguinte a independência do Brasil. Em 1824, inspirada 



na Constituição Francesa, outorga-se a primeira Constituição Brasileira, a chamada Lei 

Magna que traz a seguinte determinação: "a instrução primária é gratuita para todos os 

cidadãos" (Art. 179). 

Conforme o autor citado, a partir dessa determinação, a rápida expansão do ensino 

primário gerou a falta de professores habilitados. Todavia, para suprir essa demanda  

instituiu-se nas escolas um método denominado Método Lancaster ou Método do Ensino 

Mútuo, que se caracterizava pelo trabalho de um aluno treinado, denominado decurião, que 

ensinava um grupo de  dez alunos denominados decúria, sob a criteriosa vigilância de um 

inspetor . 

Os relatos de Piletti (1997) apontam que, em 1826, por instituição de um Decreto, 

foram criados quatro graus de instrução: as Pedagogias (escolas primárias), os Liceus, os 

Ginásios e as Academias. Em 1827, um projeto de lei propõe a criação de Pedagogias em 

todas as cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores, para nomeação. 

Enquanto no Brasil iniciava-se uma estrutura de níveis escolares para a educação das 

massas, as investigações realizadas por Mazzotta (2001) revelam que, nesta mesma época, 

na Europa, nascia uma  pedagogia voltada para o atendimento educacional aos portadores 

de deficiência. Essas ações foram denominadas: Pedagogia Emendativa, Pedagogia de 

Assistência Social, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia Teratológica, Pedagogia 

de Anormais. Embora tais ações se destinassem ao trabalho “curativo” do deficiente, foram 

um marco importante para a educação especial, no sentido da organização de medidas e 

estratégias voltadas a uma pedagogia diferenciada para os diferentes. 

 Em 1834, um Ato Adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a 

ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Sobre o Ato 

Adicional, Ribeiro (2000, p.49) comenta que: “Tais níveis de instrução sofrem, desta 

maneira, as conseqüências da instabilidade política, da insuficiência de recursos, bem 

como do regionalismo que imperava nas províncias, hoje, estados”. A mesma autora 

analisa que as escolas eram insuficientes em relação à quantidade e qualidade, referindo-se 

ao seu conteúdo e metodologia. Na tentativa de suprir tal insuficiência, em 1835, cria-se 

em Niterói, a primeira escola normal do país. Iniciava-se, então, a formação das primeiras 

professoras primárias no Brasil, visando a uma melhor preparação docente. 

 Em relação ao atendimento escolar dirigido aos portadores de deficiência no 

Brasil, Mazzotta (2001), relata que, em 1854, D. Pedro II fundou, por meio do Decreto 

Imperial nº 1.428, na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A 



criação deste Instituto deveu-se, em grande parte, a um professor cego, José Alvares de 

Azevedo, que estudara no Instituto dos Jovens Cegos de Paris, fundado por Valentim Haüy 

no século XVII. José Azevedo teria educado, com sucesso, a filha cega do médico da 

família imperial que interveio junto ao Ministro do Império, Conselheiro Couto Ferraz, 

solicitando a criação de um local para a educação de cegos no Império. Sob a influência de 

Couto Ferraz, D. Pedro II concordou com a criação do Instituto Imperial, nomeando para 

dirigi-lo Dr. Xavier Sigaud, cujo busto em mármore ainda se encontra no salão nobre da 

escola. 

Seguindo os relatos do mesmo autor, temos que, trinta anos mais tarde, pelo 

Decreto nº 1.320, a escola passa a denominar-se Instituto Benjamim Constant (IBC), em 

homenagem a seu ilustre e atuante ex-professor de matemática e ex-diretor Benjamim 

Constant Botelho de Magalhães. Três anos após a criação desse instituto, o imperador 

fundou, em 1857, também na cidade do Rio, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. Tal 

instituto foi criado com o auxílio de um francês – Ernest Hüet – professor e diretor do 

Instituto de Bourges. Esse educador propôs fundar uma escola de “surdos-mudos” no 

Brasil, solicitando autorização a Dom Pedro que deliberou favorável ao seu 

funcionamento. Hüet começou a lecionar para dois alunos no então Colégio Vassimon. E 

em outubro de 1856, o instituto já ocupava todo o prédio, dando origem ao Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos. Cem anos após sua fundação, pela Lei nº 3.198 de 6 de julho 

de 1956, o referido Instituto recebeu a denominação de Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES), que permanece até os dias de hoje. 

Com relação ao tipo de ensino ministrado tanto no IBC quanto no INES, 

predominava, como nas escolas comuns da época, a educação literária associada ao ensino 

profissionalizante, pois já existia a preocupação com o mercado de trabalho para os 

indivíduos deficientes sensoriais. Naquele século, havia a necessidade de se comprovar que 

esses indivíduos também poderiam ser “úteis” à sociedade. As oficinas para aprendizagem 

de ofícios se instalaram da seguinte forma: oficinas de tipografia e encadernação para os 

meninos cegos e de tricô para as meninas; oficinas de sapataria, encadernação e douração 

para os meninos surdos. 

A importância da criação do IBC e do INES para a educação do deficiente no Brasil 

foi imensurável. Em função destes institutos, abriram-se possibilidades de discussão sobre 

a educação dos deficientes sensoriais que, até então, não tinham acesso à educação escolar 



ou ao ensino sistematizado, permanecendo somente no convívio familiar, sem um contato 

social  mais abrangente. 

Com relação à educação geral, Gadotti (2002) relata que, em 1880, o Ministro 

Paulino de Souza, em seu relatório à Câmara lamenta o abandono da educação no Brasil. 

Em 1882, Rui Barbosa sugere a liberdade do ensino, o ensino laico e a obrigatoriedade de 

instrução, obedecendo as normas emanadas pela Maçonaria Internacional. De acordo com 

Soares (1994, p.8):  

 

No Brasil, o discurso em favor da educação popular é antigo: precedeu 
mesmo a proclamação da república (...) Rui Barbosa denunciava a 
vergonhosa precariedade do ensino para o povo e apresentava propostas 
de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa do ensino. 
 

Mazzotta (2001) pondera que no Brasil Imperial houveram ações voltadas para o 

atendimento pedagógico ou médico-pedagógico aos deficientes. Relata, ainda, que em 

1874, o Hospital Estadual de Salvador - hoje Hospital Juliano Moreira, iniciou assistência 

aos deficientes mentais sem no entanto se caracterizarem como ações educacionais.  

Ainda, segundo Mazzotta (2001), após o primeiro Congresso de Instrução Pública 

realizado em 1883, houve uma maior abertura para os debates sobre a educação para 

deficientes. Entre os trabalhos do referido congresso figurava: currículo e formação de 

professores para cegos e surdos, evidenciando-se a preocupação com a formação de 

professores que atendessem as necessidades educacionais destes indivíduos, iniciando-se 

assim, toda uma trajetória educacional.  

O autor citado observa que até a Proclamação da República em, 1889, ainda não 

havia o que se poderia denominar um sistema educacional unificado, e nem uma pedagogia 

diferenciada para atendimento às necessidades específicas dos indivíduos deficientes.  

  Em 1890, é aprovada a reforma Benjamin Constant que, segundo Ribeiro (2000), 

sob a influência do positivismo, tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade 

do ensino, assim como a gratuidade da escola primária, conforme orientação da 

Constituição Brasileira. A Reforma – outra ruptura histórica – proposta por Benjamin 

Constant, organizava a escola  em duas categorias: o primeiro grau - para crianças de sete a 

doze anos, e o segundo grau - para os jovens de treze a quinze anos. Uma das intenções 

desta reforma era substituir, no sistema educacional, a predominância literária pela 

cientifica, desde o primeiro grau, o que  foi bastante criticado pelos positivistas, já que a 

proposta não respeitava os princípios pedagógicos de Comte. De acordo com a referida 



autora, Comte não recomendava o ensino das ciências, antes dos catorze anos, pois até esta 

idade a criança deveria receber uma educação voltada para a estética constituída por meio 

da poesia, da música, do desenho e das línguas.  

Conforme análise da autora citada, o que ocorreu foi o acréscimo de matérias 

científicas às tradicionais, tornando o ensino enciclopédico. A partir de então, o 

positivismo tornara-se um novo elemento catalizador na cultura brasileira, que iria 

subsidiar todas as reformas do ensino primário, secundário e superior, passando a chamar 

ensino de primeiro e segundo graus, estruturando-se em torno da hipótese  positivista. Esta 

consistia-se na crença de que o real se esgota nas ciências e que a própria organização 

social pode ser estruturada em bases científicas.   

 

 

1.1.2 Da Proclamação da República à Década de 60 
 

 

Nos fins do século XIX, a sociedade brasileira se constituía e o urbanismo 

ascendente e a burguesia comercial se contrastavam com o analfabetismo. Este se 

transformou em mais um problema social, pois em uma sociedade emergente, as técnicas 

de leitura e escrita eram exigidas como padrão de desenvolvimento social. Surgem as 

campanhas visando à implantação e à difusão da escola primária. Com base no movimento 

nacionalista, os próprios políticos do início da República, além de combaterem o 

analfabetismo, propunham a introdução da formação patriótica, por meio do ensino cívico 

(Ribeiro, 2000). 

Nos dizeres de Piletti (1997, p.54): “a primeira república é o período no qual se 

colocou em questão o modelo educacional herdado do império, que privilegiava a 

educação de elite – secundário e superior – em prejuízo da educação popular – primário e 

profissional”. Podemos ver que as organizações particulares, principalmente as de caráter 

religioso, não se dedicaram à educação popular do Brasil. No início da república, houve 

uma melhora significativa no ensino em termos de administração escolar, pois foram 

fundados os primeiros grupos escolares ou “escolas-modelo”.  

Podemos relatar como indicadores de interesse da sociedade para com a educação 

dos portadores de deficiência, no início do século XX, os diversos trabalhos científicos 

publicados e dentre eles destaca-se, em 1900, a apresentação do Dr. Carlos Elias, 



intitulada: Da Educação e Tratamento dos Idiotas. Até 1915, foram publicados outros 

importantes trabalhos sobre a educação dos deficientes mentais (Mazzota, 2001). 

Os ideais republicanos, cuja concepção convidava a participação de todos na 

construção do novo país, para se sustentar necessitava de um mínimo de escolaridade. O 

novo Estado foi ainda colocado à mercê de antigos ideais, cuja renda se concentrava nas 

mãos dos senhores de engenhos e seus herdeiros e a elitização se mantém como 

característica marcante. Nesse contexto, pode-se perceber uma intensa exclusão escolar 

apontando para uma esmagadora exclusão social que atingiu a maioria da população 

brasileira. 

De 1900 a 1950 o governo e raras instituições privadas mantinham o parco acervo 

de escolas que prestavam atendimento aos deficientes mentais (Mazzotta, 2001). Nesse 

contexto, destacamos: a Escola Rodrigues Alves (estadual, regular, para ensino de 

deficientes físicos e visuais, em 1905) e o Colégio dos Santos Anjos (regular, particular, 

com atendimento a deficientes mentais, em 1909). Nascem, então, as primeiras iniciativas 

em tentar incluir o diferente na escola regular.  

Gadotti (2000, p. 27) relata que “esse período é também marcado por numerosas 

reformas educacionais que procuravam estabelecer a estrutura e o funcionamento dos 

ensinos básico e superior”. Contudo, tais reformas ainda não se estendiam aos alunos da 

camada popular, que sem condições de cursar as escolas secundárias que eram pagas, 

continuavam a fazer parte do rol dos analfabetos.  

Na década de 20, a educação brasileira passou por uma série de reformas e 

discussões, pois até o momento vigorava uma educação de elite que foi colocada sob 

debate. Nessa época, a proposta estava voltada para a instituição de um sistema nacional de 

educação, formando um todo desde a educação básica (primária e secundária) até o curso 

superior.  Piletti (1997, p. 62) relata que “os educadores que participavam dos debates e 

discussões nutriam um grande entusiasmo pela educação; acreditavam que através dela 

poderiam modificar a própria sociedade.” Desse modo, para substituir a educação de elite, 

o governo deveria desenvolver um moderno e eficiente sistema que atenderia, sobretudo, 

as classes sociais menos favorecidas, ou seja, instituir uma educação popular. 

Os relatos efetuados por Shiroma, Moraes & Evangelista (2000, p. 17) dizem que 

“uma concepção francamente salvacionista convencia-se de que a reforma da sociedade 

pressuporia, como uma de suas reformas fundamentais, a reforma da educação e do 

ensino”. Isso porque durante os anos de 1910 e 1920, os educadores pensavam que nas 



intervenções pedagógicas estariam as soluções para os problemas sociais, econômicos e 

políticos do Brasil. Neste período, podemos destacar a fundação da Associação Brasileira 

de Educação em 1924; os inquéritos sobre a educação promovidos pelo jornal “O Estado 

de São Paulo” em 1926 e as reformas educacionais estaduais. 

Essas reformas, consoante com as palavras de Mate (2002, p. 40): 

 

(...) são formas indicadoras de que as estratégias de montar um sistema 
de ensino ocorreram sob tensões e já estavam presentes desde finais do 
século passado e início do 20, em meio aos discursos normativos das 
práticas educativas. 

  

 Isso implica dizer que o desenvolvimento de um sistema de ensino brasileiro toma 

impulso nos anos 20, mediante reformas nos Estados. Estas reformas foram baseadas em 

concepções pedagógicas de vanguarda na época, sistematizadas sob o nome de Escola 

Nova. Assim sendo, destaca-se, nesse momento, segundo Gadotti (2002), a educadora 

Maria Lacerda de Moura (1887-1944) que visava a combater o analfabetismo. Essa autora, 

apoiada em Binet (1857-1911), Claparède (1873-1940) e Montessori (1870/1952), propõe 

em seu livro “Lições de Pedagogia”, publicado em 1925, uma educação que contemplasse: 

educação física, educação dos sentidos e o estudo do crescimento físico. Ela acreditava 

que, fora as noções de leitura, língua pátria e história, era necessário “estimular 

associações” e despertar a vida subjetiva da criança para que se realizasse uma auto-

educação. Funda-se, nesse mesmo ano, em Belo Horizonte, a Escola Estadual São Rafael, 

especializada no ensino de cegos. 

 As doutrinas educacionais da Escola Nova vinham há anos se desenvolvendo na 

Europa, mas só entraram com toda a sua força na sociedade brasileira, em boa parte por 

obra de estudiosos tais como Lourenço Filho (Ceará/1923), Anísio Teixeira (Bahia/1925), 

Fernando de Azevedo (Distrito Federal/1928) que figuraram também na lista dos 

reformadores estaduais (Gadotti, 2000). 

A maioria dos reformadores e propagadores das idéias da Educação Nova, no fim 

da Primeira República teve sua primeira formação em Direito. O envolvimento com os 

problemas da educação resultaram de circunstâncias fortuitas posteriores. Anísio Teixeira 

buscou sua inspiração nos cursos que fez nos Estados Unidos na Universidade de 

Colúmbia e de seu contato pessoal com John Dewey. Fernando de Azevedo nunca havia 

pensado em trabalhar com os problemas da Educação, no entanto, foi contratado em 1926 

para fazer uma extensa reportagem para o jornal "O Estado de São Paulo" sobre a situação 



do ensino no Brasil. O brilhantismo com que realizou esta tarefa fez com que no ano 

seguinte fosse convidado pelo prefeito do Distrito Federal para realizar a mais importante 

das reformas da década de 20, a do ensino primário na Capital da República, em 1927. 

Essa reforma influenciou, decisivamente, as reformas subseqüentes do fim da Primeira 

República e as federais do período seguinte (Piletti, 1997).  

Mate (2002, p. 48) cita que Lourenço Filho “iniciou sua carreira em São Paulo, na 

área específica de Psicologia aplicada à Educação”. Segundo essa mesma autora, ele foi 

comissionado pelo governo do Estado de São Paulo, reformou a educação primária do 

Estado do Ceará e, em 1929, publicou, no Brasil, o mais importante livro teórico sobre as 

concepções escolanovistas, denominado “Introdução ao Estudo da Escola Nova”, o qual 

teve repercussão  no exterior. A nova concepção de educação, proposta pela Escola Nova, 

trouxe uma visão individualizada do aluno, colaborando para uma educação diferenciada 

aos diferentes, propiciando uma maior abertura nos estabelecimentos de ensino. 

 Embora poucos, devido às dimensões do país, alguns marcos importantes tiveram 

repercussão na década de 20, com relação à educação dos indivíduos especiais. Dentre elas 

podemos citar: Instituo Pestalozzi, em Canoas (particular e especializado em deficientes 

mentais, em 1926); Grupo Escolar Paula Soares (estadual, regular, com atendimento a 

deficientes mentais, em 1927); Instituto Santa Terezinha (particular, especializado em 

deficientes auditivos) (Mazzotta, 2001). Nos primeiros anos de república, podemos notar 

uma preocupação com a qualidade de vida dos brasileiros, ou seja, na nova nação que se 

construía, tentava-se uma educação voltada ao atendimento das necessidades do individuo 

deficiente.  

Outro fato relevante foi a criação do primeiro Ministério da Educação no Brasil 

pelo governo de Getúlio Vargas, em 1930, se desconsiderarmos o transitório Ministério da 

Educação, Correios e Telégrafos do início da República que não chegou a lograr êxito. 

Para ocupar a pasta foi convidado Francisco Campos, o promotor da reforma do ensino 

primário em Minas Gerais, em 1927. Pela primeira vez, o então Ministro Campos pôde 

impor uma reforma educacional para todo o território nacional.  

No início da década de 30, segundo Piletti (1991), o objetivo principal do Governo 

Brasileiro era: alargar sua participação no desenvolvimento educacional da nação,  

findando, um longo período no qual a educação popular era relegada a segundo plano. 

Outro objetivo era desenvolver um sistema único capaz de articular e integrar os sistemas 

estaduais isolados. Por fim, visava a estabelecer mecanismos que o  governo iria utilizar 



para se relacionar e até mesmo intervir nas Secretarias Estaduais e nos estabelecimentos de 

ensino. Em 1931, na conferência promovida pela Associação Brasileira de Educação 

(ABE), o governo solicitou aos educadores que colaborassem na formulação de uma 

política nacional de educação. 

Nos relatos de Romanelli (1985) e Piletti (1997), podemos ler que em meados da 

década de 30, mais especificamente em 1932, começa uma luta ideológica que irá culminar 

com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional. Nesse período, 

conturbado politicamente, houve duas vertentes (reformadores e católicos) que utilizaram 

várias correntes pedagógicas, formando uma pluralidade de concepções sob a denominação 

de Educação ou Escola Nova. As reformas do ensino eram efêmeras, tamanha a disputa de 

doutrinas educacionais vigentes na época: reformadores X católicos (que lutavam por 

controlar o sistema de ensino e não perder o monopólio educacional). O ensino secundário 

não tinha por finalidade propiciar ao aluno cursar uma faculdade, e sim formar o ser 

humano para todos os grandes setores da atividade nacional, tendo como resultado a 

implantação e a exploração de um currículo enciclopédico.   

 Piletti (1997, p.75) acrescenta que: 

 
a constituição de 1934 foi a primeira a incluir um capítulo especial sobre 
a educação, estabelecendo alguns pontos importantes: a educação como 
direito de todos; a obrigatoriedade da escola primária integral bem como 
sua gratuidade; a assistência aos estudantes necessitados.  

 

Notamos que não há política educacional definida, porém já há um grande avanço 

por se tratar de um ato constitucional que regulamenta um segmento da educação. 

Romanelli (1985) aponta que nesse mesmo ano funda-se a Universidade de São Paulo 

(USP). Um ano mais tarde, Anísio Teixeira, cria a Universidade do Distrito Federal, e 

posteriormente, é criada a Universidade de Porto Alegre. 

Começa então a Segunda Guerra Mundial, e no Brasil mais um golpe de Estado cria 

o Estado Novo. Ocorre, então, mais uma ruptura na Educação brasileira. No Estado Novo, 

o Governo Federal regulamentou diversos ramos de ensino técnico profissional (industrial, 

comercial e agrícola) impondo currículos a todos os estabelecimentos existentes no país.  

Retomando as contribuições de Soares (1994, p.8), vemos que “a educação como 

direito de todos” instituída pelo governo não passou de um “repetido discurso em favor da 

democratização do ensino, discurso que não foi interrompido nem mesmo durante os 

regimes autoritários, antiliberais e antidemocráticos dos períodos de 1937-1945.” Na 



realidade, à minoria dominante era oportuno se valer da educação para ganhar a 

popularidade da nação. Instituiu-se, pois, o ensino técnico-profissional destinado àqueles 

que não aspiravam a entrar em uma universidade. Era um curso voltado para as massas, 

pois o secundário, cursado pelos filhos das classes privilegiadas, era o pré-requisito para se 

inserir em qualquer curso superior.  

Quanto às ações destinadas aos indivíduos deficientes, Mazzotta (2001) reflete 

sobre os principais fatos históricos da década de 30, destacando as seguintes ocorrências: 

em 1935,  funda-se a Escola Estadual da Fundação Pestalozzi (especializada em 

deficientes, auditivos e mentais) e o Instituto de Cegos de Pernambuco. Em 1936, é a vez 

da cidade de Salvador possuir um Instituto de Cegos especializado e particular. Várias 

outras tentativas de assegurar a educação aos deficientes surgiram durante o Estado Novo, 

e o governo interventor criou órgãos destinados ao atendimento de deficientes com a 

participação da iniciativa privada. 

A partir da década de 40, várias ações e atos educacionais passaram a ter uma 

legislação própria. Surgem as chamadas Leis Orgânicas que regulamentam o ensino 

comercial, industrial e agrícola, juntamente com o SENAI e o SENAC (1942 e 1946 

respectivamente). Esses cursos técnicos tinham por finalidade atender aos interesses do 

trabalhador, voltados para sua preparação profissional e a sua formação humana e, por 

outro lado, serviam aos interesses das empresas que necessitavam de mão de obra 

especializada. Com o apoio da Confederação Nacional da Indústria, esses dois serviços 

mostram a incapacidade do governo de gerir recursos e prover a formação profissional em 

larga escala e incluir a população socialmente desfavorecida já que o país era emergente e 

necessitava de mão de obra (Shiroma, Moraes & Evangelista, 2000).   

Chega então o fim da Segunda Guerra em 1945 e do Estado Novo no Brasil. A 

constituição liberal de 1946 defendia a liberdade e a educação dos brasileiros, assegurada 

como direito de todos e os poderes públicos obrigaram-se a garantir a educação em todos 

os níveis, juntamente com a iniciativa privada. Em 1948, foi reconhecida a tarefa do poder 

público: cuidar da alfabetização e da educação geral primária; o Ministro da Educação, 

Clemente Mariani, nomeou uma comissão de especialistas para estudar e propôs um 

projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação que somente foi efetivada em 1961 

(Shiroma, Moraes & Evangelista, 2000; Gadotti, 2002). 

Após o fim da ditadura da Era Vargas, em 1945, foram criadas as seguintes escolas 

para a educação especial: Escola Especial Ulisses Pernambuco (em Pernambuco, 1941, 



para deficientes mentais); Fundação para o Livro do Cego do Brasil (especializada, 

particular, criada em 1946, em São Paulo); Fundação Pestalozzi do Rio de Janeiro (em, 

1948, destinada a portadores de deficiência mental) (Mazzotta 2001). 

 A nação, na década de 50, passava por um movimento nacional de 

desenvolvimento e industrialização. Juscelino Kubitscheck vence as eleições e, após um 

ano de governo agitado pelo inconformismo das forças derrotadas, diante da intenção de 

executar seu programa de governo, estabelece uma real liberdade política. Em 1951, o 

projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, elaborado em 1948, foi exumado e 

recomposto, no ano seguinte submetido a uma Comissão de Educação e Cultura da Câmara 

para debater e estudar o conteúdo da Lei.  

No final dessa década, os debates em torno da educação intensificaram tanto que se 

desenvolveram vários movimentos populares em defesa da educação, os quais motivaram 

sucessivas campanhas como: Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, 

Erradicação do Analfabetismo, Educação do Surdo, Reabilitação dos Deficientes Visuais, 

dentre outros (Gadotti, 2000). 

Em 1960, os chamados movimentos de educação popular tiveram atuação 

surpreendente e atraíram intelectuais e militantes que já vinham se destacando em fins dos 

anos 50. Tais movimentos surgiram da preocupação com questões educativas e dentre eles 

pode destacar: Centros Populares de Cultura (CPCs) da UNE, os Movimento de Cultura 

Popular (em Pernambuco, 1959). Neste último, pode-se destacar os programas de 

alfabetização eficientes e altamente politizados de Paulo Freire e o “De pé no chão também 

se aprende a ler”, liderado por Moacyr Goes (Shiroma, Moraes & Evangelista, 2000). 

 

  

1.1.3 A Educação Especial na Legislação Educacional Brasileira 
 

 

No inicio da década de 60, no regime militar, a educação, intensamente debatida, 

passou por duas reformas: a do ensino superior (1968) e a do ensino básico (1971). 

Durante o militarismo dos anos 60, Gadotti (2000, p. 27) observa que tais mudanças 

ocorreram “consagrando a tendência tecnicista e burocrática na educação”. Shiroma, 

Moraes & Evangelista (2000, p. 33-34) relatam: 

 



A reforma do ensino dos anos de 1960 e 1970 vinculou-se aos termos 
precisos do novo regime. Desenvolvimento, ou seja, educação para a 
formação de “capital humano”, vínculo estrito entre educação e mercado 
de trabalho, modernização de hábitos de consumo, integração da política 
educacional aos planos gerais de desenvolvimento e segurança nacional, 
defesa do Estado, repressão e controle político-ideológico da vida 
intelectual e artística do país. 

 

 Em 1961, vários projetos foram reestruturados. Seguindo determinação da 

Constituição de 1946, que apontava para a necessidade de um projeto de lei que 

estabelecesse diretrizes norteadoras para o ensino brasileiro, começa a vigorar a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 4.024/61. Essa Lei, além de dispor sobre 

o ensino geral (hoje ensino regular), dedica um artigo à educação dos excepcionais, e 

indica que, para integrá-los na comunidade, sua educação deverá, dentro do possível, 

enquadrar-se no Sistema Geral de Educação. Caso não fosse possível o atendimento dos 

excepcionais nesse sistema geral, eles seriam encaminhados a um sistema especial de 

educação.  

 Inicia-se uma série de interpretações e controvérsias no que se diz respeito ao 

tratamento do educando especial, que ficava cada vez mais segregado em instituições fora 

do sistema regular de ensino (ensino geral). Isso trouxe como conseqüência uma série de 

implicações políticas, técnicas e legais, posto que quaisquer serviços de atendimento 

educacional aos excepcionais, aceitos como eficientes pelos Conselhos Estaduais de 

Educação, mesmo aqueles não considerados como escolares, tornavam-se efetivos como 

tratamento especial.  

Como bem disse Freitag (1986, p.66):  

 

O elemento democrático da LDB fixado no Art. 2 proclama a educação 
como direito e dever de todos. Isto materializado na realidade social, 
significaria que todos não só podem, mas têm a obrigação de estudar. 
(...) A lei não considera certos fatos. Ela omite uma realidade social em 
que a desigualdade está profundamente arraigada. 
 

Entretanto, que tipo de educação se daria aos chamados excepcionais? O processo 

educacional desses alunos deveria ocorrer na escola ou fora dela? Freitag (1986) afirma 

que o contexto político educacional da época era ambivalente, dividido em dois grupos no 

poder: de um lado os setores populares, representados pelo Estado; do outro lado os setores 

privados compostos pela classe média da denominada burguesia nacional, do capital 

estrangeiro monopolista e das antigas oligarquias. Nesse contexto, o projeto da LDBEN 



4.024/61 foi elaborado, para atenuar os conflitos sociais da época, e foi estruturado, 

principalmente,  em virtude da  ampla campanha em prol da escola pública. 

Como lembra Kassar (1999, p. 26-27), embora existisse no Brasil “uma 

organização considerável do atendimento ao aluno com deficiências em instituições 

particulares de caráter assistencial e em algumas classes especiais públicas”, apenas em 

1961, a LDBEN 4.024/61 expressa formalmente o seu comprometimento com a educação 

especial. Dentre as ocorrências que exemplificam as ações em educação especial, nessa 

época, está o ingresso parcial da população economicamente menos favorecida na escola 

regular, em virtude da ampliação das instituições públicas em relação ao número de 

habitantes. Inicia-se, nesse momento, a preocupação por parte dos poderes públicos com os 

problemas de aprendizagem e com a educação especial. Mesmo assim, tal educação ainda 

ficaria sob a responsabilidade de escolas privadas, em grande parte, de cunho assistencial. 

 Em 1970, o então ministro da educação Coronel Jarbas Passarinho designa nove 

membros que viriam a compor um grupo de trabalho instituído pelo presidente da 

República General Emílio Garrastazu Médici, com a função de estudar, planejar e propor 

medidas para a atualização e expansão do Ensino Ginasial e Colegial. A LDBEN 4.024/61 

vigorou até 1971, quando diante de uma nova realidade educacional e sobretudo 

econômica, foi promulgada a nova LDBEN 5.692/71 (Saviani, 1997).  

Contudo, Freitag (1986) lembra que o referido grupo de estudos já havia se reunido 

em 1969, com outros trinta e dois membros propostos pelo governo Costa e Silva, porém 

seus estudos foram interrompidos em conseqüência de conflitos intensos no poder 

executivo. Em 1970, o grupo de trabalho, conforme decreto, contava com o prazo de 

sessenta dias para a conclusão de um projeto de lei, que atualizasse e expandisse a lei de 

ensino de primeiro e segundo graus.  

Sancionada em 1971, a Lei 5.692/71 - Lei da Reforma de Ensino – 1º e 2º graus – 

começa a vigorar sem muitas mudanças, especialmente, na questão da chamada educação 

dos excepcionais. Em seu Art. 1º, a LDBEN 5.692/71 postula que o objetivo geral da 

educação de primeiro e segundo graus, é "proporcionar ao educando a formação necessária 

ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, preparação 

para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania". Em seu Art. 9º, o único artigo 

dedicado a uma educação diferenciada, essa lei assegura "'tratamento especial aos alunos 

que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 



considerável quanto à idade regular de matrícula e aos superdotados", de acordo com as 

normas fixadas pelos Conselhos de Educação.  

Embora tenha uma redação diferente da lei anterior, vale ressaltar que o Art.88 da 

LDBEN 4.024/61 que postula o desenvolvimento da educação dos excepcionais por meio 

de serviços especiais, não foi revogado pela 5.692/71. Dessa forma, inicia-se uma trajetória 

no desenvolvimento de ações no sentido de dinamizar o ensino ou a educação dos 

excepcionais de conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Analisando a história da educação e a Lei 5.692/71, Mazzotta (2001) salienta que a 

primeira ação neste sentido deu-se por meio da criação de um grupo, denominado Grupo 

Tarefa de Educação Especial, instituído pelo Ministro de Educação e Cultura. Tal grupo 

reuniu pesquisadores da área, com a finalidade de implementar ações de tratamento 

especial aos excepcionais, cujos resultados contribuíram, amplamente, para a criação do 

primeiro órgão responsável pelo atendimento aos excepcionais no Brasil: o Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP/MEC.   

Consoante as análises desse mesmo autor, o CENESP, criado em 1973 e sediado na 

cidade do Rio de Janeiro, tinha por finalidade a promoção, a expansão e melhoria do 

atendimento aos excepcionais. Esse órgão define a população a ser atendida pela educação 

em tratamento especial, e o atendimento educacional fica caracterizado como preventivo e 

corretivo. Para encaminhamento aos serviços especializados do CENESP, os integrantes 

das classes especiais das escolas, do então sistema geral de ensino, necessitavam de um 

diagnóstico da excepcionalidade a ser realizado pelo LBA (Legião Brasileira de 

Assistência) ou serviços de natureza médico-psicossocial e educacional existentes na 

comunidade.  

Mantoan (2003) comenta que as políticas de educação especial ficaram restritas a 

um grupo que muito se dedicou ao aperfeiçoamento dessa modalidade de ensino. Nesse 

contexto, tal grupo esteve vinculado a movimentos beneficentes e de assistência aos 

deficientes e, atualmente, exercem, ainda, grande poder sobre o destino das linhas gerais da 

educação especial no Brasil. Dessa forma, políticos, educadores, pais, personalidades 

brasileiras, simpatizantes com a educação de pessoas com deficiência, foram importantes 

colaboradores e figuram, ainda hoje, na história dessa modalidade de ensino.  

Quando da criação do CENESP, Jannuzzi (1996, apud Kassar, 1999, p. 31) analisa 

que “a convivência ambígua dos setores e públicos e privados em nosso país acaba por se 

caracterizar numa parcial simbiose, permitindo que o setor privado exerça influência na 



determinação das políticas públicas.” Embora o CENESP tenha sido o primeiro órgão 

público responsável pela implementação da educação especial no Brasil, o setor privado é 

que realmente assumiu o atendimento as necessidades especiais. 

Análises interessantes sobre a lei 5.692/71 são oferecidas por Kassar (1999) ao 

comentar que à educação especial é imputada a responsabilidade de atendimento de 

crianças consideradas “atrasadas” em relação à idade regular de matrícula. Sem apresentar 

um diagnóstico de deficiência, essas crianças passaram a ser enquadradas como 

“deficientes mentais educáveis”.  

Observamos que nessas ações, embora de cunho educacional, é atribuído um 

sentido clínico/terapêutico à educação especial. O encaminhamento dos alunos, ainda que 

excepcionais, às escolas do sistema geral de ensino, mesmo em salas especiais, encontra-se 

vinculado ao diagnóstico clínico, com o auxílio de procedimentos e instrumentos da área 

biomédica e psicossocial. Na dificuldade de se estabelecer uma relação entre o diagnóstico 

clínico e o atendimento educacional, a escola assume o modelo clínico para atendimento 

em educação especial, questão complexa que ainda persiste nos tempos atuais e termina 

por confundir o aspecto educacional, comprometendo seus resultados.  

Dez anos mais tarde, começa a se delinear um perfil para essa modalidade de 

ensino. Em 1986, a visão de educação especial apontava para o desenvolvimento pleno das 

potencialidades do educando, como parte integrante da educação geral dos educandos 

especiais, ressaltando a substituição do termo “aluno excepcional” dos textos oficiais por 

“portador de necessidades especiais”. Cabe aqui uma reflexão sobre esta mudança: foi 

alterada a denominação ou a concepção? Mazzotta (2001, p.118) faz uma crítica, bastante 

pertinente, aos termos usados no documento quando afirma que:  

 

(...) a expressão apropriada para o alunado da Educação Especial, numa 
abordagem dinâmica, seria educandos com necessidades educacionais 
especiais . Em primeiro lugar porque não se entende como uma pessoa 
possa portar necessidades, trazer consigo ou em si, mas entende-se que 
possa apresentar ou manifestar necessidades especiais em determinadas 
situações. 
 

 Observamos que a terminologia empregada na educação especial começa a ser 

repensada, iniciando uma nova trajetória bastante positiva de pesquisas e reflexões em 

torno dessa modalidade de educação. Outra crítica do referido autor, no contexto do 

documento do MEC, consiste na definição das modalidades de atendimento educacional 



como alternativas de procedimentos específicos mais adequados, uma vez que um trabalho 

educacional tão diversificado, como requer a educação especial, não pode ser reduzido a 

procedimentos didáticos, em detrimento dos demais aspectos de organização do ensino. 

Mazzotta (2001, p.102) ressalta que, em 1985, após alguns anos de funcionamento, 

o CENESP identificou as seguintes dificuldades em relação à educação especial:  

 

ausência de dados censitários que caracterizem a demanda da educação 
especial; desequilíbrio evidente entre a demanda e a oferta das 
oportunidades educacionais; desigualdade na proporção do atendimento 
às diferentes categorias de educandos especiais, bem como ausência de 
uma política de atendimento à pessoa adulta com deficiência, à pessoa 
portadora de deficiência mental profunda e à portadora de deficiências 
múltiplas; concentração do atendimento na faixa etária dos sete aos 
quatorze anos; limitada participação da sociedade em geral na busca de 
soluções para os problemas da educação especial.  

 

Nesse mesmo ano, para que tais problemas fossem solucionados, o CENESP 

elabora um documento chamado “Educação Especial-Nova Proposta”, constituindo um 

plano de redirecionamento da política voltada para a educação especial no Brasil. A nova 

proposta propunha a universalização, por meio da democratização do ensino, tendo como 

princípios norteadores: participação; integração; normalização; interiorização e 

simplificação.   

Após a elaboração do referido documento, e definidas as normas para prestação de 

apoio técnico/financeiro à Educação Especial nos sistemas de ensino, em 1986, esse órgão 

é transformado em Secretaria de Educação Especial (SESPE), órgão central, vinculado ao 

Ministério da Educação. Essa Secretaria prossegue com as ações e os trabalhos iniciados 

pelo CENESP, seguindo, inclusive, o mesmo modelo integrador (preventivo/corretivo) 

elaborado na “Nova Proposta” e dirigida aos educandos especiais, em atendimento 

educacional.  

Com a instituição da Nova República, a preocupação com desenvolvimento social 

se amplia e a principal meta para a educação é delineada pela garantia de acesso e 

permanência ao ensino como um direito social. Desse modo, nasce a necessidade de uma 

ação conjunta, visando ao aprimoramento da educação especial. Assim sendo, cria-se, em 

1986, a CORDE – Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

instituída no gabinete civil da Presidência da Republica. A CORDE, órgão de nível federal, 



compete: planejar, estimular e fiscalizar as ações dos diferentes órgãos governamentais, 

voltados para a educação especial.  

  Ainda na década de 80, em 1988, é promulgada a nova Constituição Federal 

Brasileira, um dos mais importantes documentos da história da educação do Brasil, 

trazendo no Capítulo III a seguinte determinação: “A educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”.  No que tange à Educação Especial, o Art. 208 vem 

reafirmar o dever do Estado no que diz respeito ao “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

No Capítulo VII, a Carta Magna define que o Estado admitirá a participação de 

entidades não-governamentais na promoção de programas de assistência à criança e ao 

adolescente, quando dispõe que:  

 

(...) serão criados programas de prevenção e atendimento especializado 
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração do adolescente portador de deficiência mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos. 

 
Análise sobre esse aspecto é oferecida por Gadotti (2000, p. 28), em suas reflexões, 

quando relata que “todas as políticas devem convergir para a melhoria da qualidade de 

ensino das escolas, garantindo-lhes os meios para que elas possam exercer suas funções 

com autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira”. No que se refere à 

Constituição Federal, Mazzotta (2001, p. 78) afirma:  

 

(...) pode estar presente uma visão dinâmica ou não-linear da relação 
entre o portador de deficiência e a educação escolar (comum ou especial). 
Pode, por outro lado, representar uma visão estática, com a perseverança 
do legislador em estabelecer relação direta entre atendimento educacional 
especializado (educação especial) e portador de deficiência. 

 

Em 1990, com o objetivo de promover uma reestruturação no âmbito das 

secretarias, extingue-se a SESPE e cria-se a Secretaria Nacional de Educação Básica 

(SENEB), para coordenar a educação básica e a educação especial. Nessa secretaria, o 

Departamento de Educação Especial e Supletiva (DESE) torna-se responsável pela 

implementação da educação especial, com a finalidade de favorecer a integração da 



Educação Especial com os demais órgãos da administração do ensino. No início da década 

de 90, a SENEB/MEC elabora um documento intitulado “Proposta do Grupo de Trabalho”. 

Nesse documento, comenta Mazzotta (2001, p.108) que:  

 

o MEC começa a encarar, pela primeira vez, a educação especial inserida 
no contexto global da proposta de educação para todos, de maneira que os 
problemas a ela relacionados sejam alvo da atuação articulada de todas as 
suas Secretarias afins.  

 

Outro importante documento, foi elaborado pela CORDE,  em 1992, a “Política 

Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência”  (Ministério da Ação Social. 

Brasília/CORDE, 1992), baseando-se nos mesmos princípios orientadores da “Nova 

Proposta”  e  reafirmando a parceria entre Estado e sociedade, nas ações de integração da 

pessoa portadora de deficiência. No corpo deste documento aparece pela primeira vez a 

terminologia “Portadores de Necessidades Especiais” referindo-se aos “Portadores de 

Deficiência”.  

Em 1993, a Secretaria de Educação Especial (SEESP), criada a partir da extinta 

SENEB, elabora um documento oficial estabelecendo a “Política Nacional de Educação 

Especial” (PNEE), com a finalidade de garantir o atendimento educacional do alunado 

portador de necessidades especiais e visando a um aumento de 25% no número de alunos 

atendidos. Nesse documento, de acordo com Mazzotta (2001, p. 117), os discentes da 

educação especial são definidos como: “educandos que requerem recursos pedagógicos e 

metodológicos educacionais específicos”. Tais educandos são classificados como: 

portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla); portadores de condutas 

típicas (problemas de conduta) e os portadores de altas habilidades (superdotados).  

Observa-se que até a elaboração e promulgação da LDBEN vigente (9.394/96), a 

legislação educacional brasileira, demonstra uma crescente evolução no que se refere à 

educação especial,  embora tais políticas ainda apresentem características  centralizadoras, 

assistenciais e de enfoque clínico. Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 o quadro educacional brasileiro sofre mais uma 

ruptura no sentido de um redimensionamento e reestruturação do ensino. Mudanças 

significativas são vislumbradas  na nova legislação educacional. 

 

 



 
1.1.4 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e a                  
Educação Especial 
 
 
 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, e as diretrizes contidas na LDBEN 

9.394/96, o ensino fundamental passa a ser obrigatório e universal. Ao assegurar o acesso e 

a permanência dos educandos na escola, podemos ter um poderoso mecanismo contra a 

evasão e a reprovação. Um outro aspecto inovador é que o aluno pode ser promovido por 

disciplina de uma série para outra, desde que não venha a ser prejudicado quanto à 

seqüência curricular. Embora seja uma diretriz que já existia na lei anterior, esse 

dispositivo ainda não implementou o almejado avanço à integralização dos estudos por 

parte dos alunos mais talentosos.  

Com a finalidade de garantir a permanência, fez-se necessário instituir o pluralismo 

de idéias e de concepções pedagógicas, uma vez que as verdades científicas não são 

absolutas e, portanto, devem ser livremente pesquisadas. Nesse sentido, as instituições 

escolares procuram criar sua própria identidade, com propostas pedagógicas diferenciadas 

das demais, sem se distanciar dos conteúdos obrigatórios, instituídos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs).  

A educação especial ganha um capítulo trazendo em seu artigo 58 a seguinte 

definição: “Entende-se por educação especial (...), a modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que apresentam 

necessidades especiais”. De acordo com análise de Mantoan (2003), fica claro  que a 

educação especial pode enquadrar-se no sistema geral de educação, porém  o termo 

“preferencialmente”  ainda  permanece subjetivo. Para Saviani (1997 p. 218) esta definição 

apresenta um “caráter circular, vago e genérico”, já que as necessidades especiais têm de 

levar em conta as características individuais dos educandos. Ferreira (2003 p.8) ao 

comentar sobre a terminologia utilizada pela LDBEN vigente, observa que: 

 

(...) o referido termo amplia o alcance do dispositivo constitucional de 
1988, que se referia apenas aos portadores de deficiência. Esse mesmo 
autor esclarece que a categoria de necessidades especiais aparece pela 
primeira vez no texto da Câmara (relatório Amin e no projeto aprovado 
em 1993), de modo a englobar os portadores de deficiência e os 
superdotados - estes apareciam no projeto original e foram retirados em 
1989, com a adoção da redação do Artigo 208 da Constituição. O parecer 



Cid Sabóia, aprovado no Senado em 1994, incluiu os alunos com 
problemas de conduta nos portadores de necessidades especiais.  

 

Ferreira (2003), alerta  para a categorização muito abrangente nos textos da lei, pois 

tal abrangência incorpora o risco de se atribuir à educação especial um recurso paliativo 

para o fracasso escolar. Esse fracasso não indica, necessariamente, que o aluno se enquadre 

na modalidade Educação Especial, uma vez que os educandos com necessidades especiais 

necessitam de uma avaliação multiprofissional, antes de serem encaminhados a esse tipo 

de atendimento. Atualmente, os documentos do MEC definem o alunado da educação 

especial como alunos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. No artigo 59, a 

lei dispõe sobre os recursos didáticos e currículos diferenciados; sobre a terminalidade 

especifica; a especialização do professor em nível médio ou superior; a educação para o 

trabalho e o acesso igualitário aos programas sociais. Segundo Mantoan (2003 p.4): 

 

A LDB definiu finalmente o espaço da educação especial na educação 
escolar, mas não mencionou os aspectos avaliativos em nenhum item e 
esta ausência gera preocupação, pois não se sabe o que fazer a respeito – 
pode-se tanto proteger esses alunos com parâmetros específicos para esse 
fim, como equipará-los  ao que a lei propõe para todos. 

 

Apesar de existir várias pesquisas e estudos no sentido de identificar o alunado da 

educação especial, ainda não há clareza  nos instrumentos legais, sobre qual é a clientela 

específica desta modalidade de educação. De acordo com as pesquisas realizadas por 

Mantoan (2003), em geral os alunos que freqüentam as salas especiais das escolas públicas 

não são aqueles para os quais se dirige tal modalidade de educação. A ausência de laudos 

médicos e de relatórios escolares com fundamentação competente leva a considerar os 

alunos que não conseguem o desenvolvimento esperado pelo professor ou os alunos vistos 

como indisciplinados, como alunos que necessitam da educação especial.  

No que se refere à qualificação do professor para atuar no atendimento aos alunos 

com deficiência, o texto legal também suscita imprecisão. Nesse sentido, Mantoan (2003) 

acredita que a formação inicial e a permanente dos professores do ensino regular, para o 

atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, se fazem mais importantes 

do que a especialização propriamente dita. Castro (1997 apud Mantoan, 2003), concluiu 

em suas pesquisas sobre a implantação da inclusão na rede municipal de ensino na cidade 

de Natal, no Rio Grande do Norte, que os professores apresentam dificuldade para 

trabalhar não só com os alunos que apresentam deficiência, mas com os alunos de uma 



maneira geral. A referida pesquisadora pôde comprovar que os professores necessitam 

mais conhecimentos do que os que já possuem, para vislumbrar uma prática docente 

voltada para trabalho com as diferenças. Desse modo, os cursos de especialização nas 

diversas  deficiências – como propõe a lei – não chegaria a suprir tal necessidade.  Seria, 

pois, necessário aperfeiçoar, de acordo com Mantoan (2003, p. 13):  

 

o que o professor aprendeu em sua formação inicial, ora, fazendo-o tomar 
consciência de suas limitações, de seus talentos e competências, ora, 
suplementando esse saber pedagógico com outros, mais específicos, 
como o sistema braile, as técnicas de comunicação e mobilidade 
alternativa/aumentativa, ora aperfeiçoando a sua maneira de ensinar os 
conteúdos curriculares, ora levando-o a refletir sobre as áreas do 
conhecimento, as tendências da sociedade contemporânea, ora fazendo-o 
provar de tudo isso ao aprender a trabalhar com as tecnologias da 
educação (grifo meu) , com o bilingüismo na sala de aula para ouvintes e 
surdos. 

 

A respeito da “terminalidade específica” dos níveis de ensino, postulada no artigo 

59, o texto da lei não delimita critérios para se identificar o cumprimento das exigências 

para a conclusão desses níveis e conforme Mantoan (2003), corre-se o risco de  adotar o 

critério da idade dos educandos, o que pode vir a configurar uma exclusão.  

Em abril de 2001, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares da Educação 

Especial, o mais recente documento proposto pelo Conselho Nacional de Educação, com a 

finalidade de nortear o atendimento de educandos com necessidades especiais. Ao analisar 

o referido documento, podemos observar que há dualidade no que se refere ao atendimento 

a todos os alunos, independente de gênero, classe, raça ou diferenças individuais. Apesar 

de defender a inclusão, ainda consta no documento a modalidade diferenciada de ensino, 

denominada educação especial, que por sua vez é um mecanismo excludente, já que 

propõe o funcionamento de salas especiais. 

O caminho percorrido pela educação chamada “especial”, desde a constituição das 

primeiras políticas públicas educacionais, demonstra um movimento no sentido da 

compreensão e operacionalização de uma educação voltada para o atendimento às 

diferenças. Contudo, Mantoan (2003) ressalta que o conceito de inclusão escolar não tem 

avançado, em termos de práticas, tanto quanto os estudos teóricos. Acreditamos que o 

período seja de transição, de uma educação pela homogeneidade, para uma educação pela 

heterogeneidade. 



O início do terceiro milênio é marcado pela concepção inclusiva que demarca mais 

uma ruptura na história da educação brasileira. Tal concepção requer uma reorganização 

das propostas educacionais, para que se voltem ao atendimento da diversidade. A educação 

necessita ser ressignificada para atender a todos sem preconceitos. A temática das 

diferenças é bastante complexa, é necessário considerar a história e as heranças culturais 

para que  possamos construir novos paradigmas em educação. 

 

 

1.2 O CONTEXTO ESCOLAR E AS DIFERENÇAS 
 
 

Na sociedade contemporânea, as pesquisas abordando a inclusão no contexto 

escolar, se intensificaram, quer pelas inúmeras modificações ocorridas na sociedade, quer 

pela promulgação de políticas educacionais norteando o acesso e a permanência do 

indivíduo no ensino regular.  Nesse panorama, a formação do professor irá contribuir para 

uma investigação que leve a (re)descobrir  significados e concepções,  da educação 

inclusiva já que  a escola é um espaço primordial na formação do educador. 

A educação na sociedade tecnológica será uma das oportunidades pela qual o 

humano será capaz de apreciar, compreender e se situar como cidadão participativo e 

responsável pela sua formação pessoal e social. Ferreira & Guimarães (2003, p.17) 

afirmam que “(...) um dos desafios da educação é construir, através de processos 

educativos, e, neles mesmos, formas solidárias, igualitárias e plurais de convivência entre 

os homens”. Nesse contexto, a inclusão, discutida mundialmente pela primeira vez durante 

a Conferência Mundial Sobre Educação Para Todos em Jomtiem, na Tailândia, no ano de 

1990, passa a ser amplamente analisada  por pesquisadores da área educacional no Brasil. 

Em 1994, a Declaração de Salamanca, reafirmou os princípios da educação para 

todos e estabeleceu diretrizes para a organização de uma sociedade na qual “(...) todas as 

pessoas devem, democraticamente, participar de forma ativa na sociedade, de tal maneira 

que todos possam ter acesso ao desenvolvimento socio-cultural, considerando-se suas 

características individuais” (Rabelo & Amaral, 2003, p. 209). O Brasil, um dos países 

integrantes dessa conferência, comprometeu-se a oferecer, no prazo de dez anos, o Ensino 

Fundamental  para todos os alunos, tanto que a União, juntamente com toda a comunidade, 

elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos. Esse plano apoiado na Declaração de 



Salamanca – Espanha (1994) trata, especificamente, da educação dos alunos com 

necessidades especiais, pois naquele encontro ficou definido que cada país, por meio de 

mecanismos próprios, deveria construir um sistema de qualidade para todos; adequar as 

escolas às características, interesses e necessidades de seus alunos, promovendo a inclusão 

escolar de todos no sistema educacional.  

De acordo com Carvalho (2002), os primeiros debates em torno de uma escola 

denominada inclusiva foram e ainda são promovidos por grupos ligados à educação 

especial: os professores de classes e escolas especiais, das salas de recurso e os itinerantes. 

Segundo a mesma autora, esse é o motivo pelo qual, freqüentemente, ao se pensar em 

educação inclusiva, geralmente associa-se esta à educação especial. Entretanto, segundo as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001, p.39), os alunos 

da educação especial são aqueles que durante seu processo educativo apresentam: 

“dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento 

que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois 

grupos – aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a 

condições, disfunções, limitações ou deficiências”. Verificamos que o vínculo da inclusão, 

somente ao alunado da educação especial, não se justifica, posto que a população para qual 

a escola inclusiva é destinada, transcende a  educação especial. 

 Na realidade, podemos dizer que há uma relação entre educação especial e 

inclusão, já que os alunos especiais, por suas deficiências e/ou características peculiares, 

podem não atender às expectativas de desempenho escolar instituído pelos sistemas de 

ensino, e desse modo são considerados historicamente discriminados e segregados. Nesse 

contexto, o processo da inclusão traz,  como contraponto, o processo da exclusão no qual, 

conforme alerta Carvalho, (2002) estão  presentes não só os indivíduos que apresentam 

alguma deficiência, mas também outros grupos minoritários e em situação de 

desvantagem, como os meninos e meninas de rua e aqueles que apresentam  transtornos em 

seu processo de aprendizagem. Sendo assim, uma escola voltada para o trabalho inclusivo, 

proporciona a todos os alunos, as ferramentas necessárias para promover a criatividade, a 

autonomia, e o acesso aos conhecimentos socialmente construídos. 

Ao se abordar a educação especial, existem duas concepções que se divergem, a 

inclusão e a integração. Esta última é definida como uma preparação para acompanhar o 

processo educacional dito normal, na qual o aluno  é trabalhado (em escolas ou salas 

especiais) para se adaptar ao ensino das escolas regulares e quando não consegue, é 



enviado novamente às escolas ou classes especiais (Sassaki 1997 apud Rabelo & Amaral, 

2003). No paradigma da integração, é o aluno que deve se adaptar ao ensino, é apenas ele o 

responsável pelo seu sucesso ou fracasso no desempenho escolar, posto que as suas 

potencialidades, geralmente, não são percebidas em detrimento de suas dificuldades.   

Mantoan (1998 apud Amorim, 2003) define o processo da integração, como um 

sistema no qual os alunos são levados por uma corrente principal. Nessa perspectiva,   os 

que não conseguem acompanhar essa corrente passam a freqüentar propostas de ensino 

especializadas, que irão suprir as necessidades pedagógicas desses alunos. Tais práticas, 

segundo a mesma autora, são consideradas seletivas e excludentes, pois, ao se adotar a 

integração, os alunos considerados menos capazes, ficam impedidos se beneficiar das 

práticas pedagógicas  em um mesmo contexto que os alunos mais capazes.  

Na concepção inclusiva, a escola irá se preparar para receber todos os alunos, 

respeitando suas peculiaridades, suas diferenças nos ritmos de aprendizagem e suas 

necessidades especiais. No entanto, devemos ressaltar que, geralmente, os transtornos no 

processo de aprendizagem podem estar presentes na vida escolar de qualquer indivíduo e 

isso não implica, necessariamente, que sejam permanentes. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001),  

ações voltadas ao atendimento dos alunos com necessidades especiais, contêm em seu bojo 

os  paradigmas  integrativo e  inclusivo. Isso se explica pelo fato de que no referido 

documento, é proposta a classe especial como forma de atendimento aos educandos com 

necessidades especiais (integração), e ao mesmo tempo  propõe  uma escola não 

segregadora e aberta à diversidade (inclusão). Nesse contexto, é natural que a escola passe 

por uma fase de transição, durante a qual os educadores, utilizando-se das contribuições 

que uma formação continuada oferece, possam apreciar os paradigmas integrativo e 

inclusivo e, assim, elaborar uma proposta político-pedagógica condizente com a filosofia 

da escola ao lidar com as diferenças. Nessa formação, o professor terá oportunidade de 

conhecer os pressupostos de uma escola aberta, a partir de conhecimentos necessários à 

compreensão das diferenças. É absolutamente necessário compreender a relação entre 

diferença e igualdade para melhor trabalhar com as diferenças no ambiente escolar, a fim 

de oferecer um ensino igualitário enquanto direito de todos, mas diferenciado em suas 

intenções, metodologia e efeitos na aprendizagem. Desse modo, o tratamento das 

diferenças torna-se relevante no nível das organizações sociais e escolares principalmente 

no que se referee às práticas pedagógicas. 



 

1.2.1 A Igualdade e a Diferença na Escola 

 
Ao nos inserirmos no contexto social e educacional e ao atuarmos nesses contextos, 

percebemos que o processo educativo de cada educando irá variar segundo sua 

personalidade, suas aspirações, seus interesses, seu acervo cultural, sua relação com a 

sociedade e o trabalho. Na dialética entre igualdade e diferença, portanto, adotar uma 

postura individualizada no ambiente escolar, implica atentar para o respeito às diferenças, 

elaborado na convivência, nas relações interpessoais positivas e na mediação pelo ensino 

mútuo e coletivo.  

Os cursos de licenciatura, durante a formação inicial dos professores, devem 

propiciar estratégias e dinâmicas que busquem situações de aprendizagem significativas e 

diversificadas em função das diferenças individuais e sociais. Etmologicamente, a palavra 

igual se origina do latim e significa: idêntico, que tem as mesmas características, uniforme.  

Igualdade (aequalitas) de acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

(1986, p.915), quer dizer: “estado de igual, paridade; uniformidade”. Com base nesses 

conceitos surge a problemática da igualdade entre pessoas, questionada durante séculos e 

que até hoje é objeto de pesquisa das ciências humanas e do comportamento.  

Quando se aborda a questão da igualdade na escola, geralmente focaliza-se na 

uniformidade de posturas, procedimentos, práticas pedagógicas, e na maioria das vezes se 

esquece de que o humano se diferencia na história e na sociedade. Carone (1998) esclarece 

que o conceito de igualdade nasceu de uma ética cristã, que postulava uma igualdade entre 

os indivíduos, com base no pressuposto da igualdade perante Deus, no qual todos os 

homens são iguais, enquanto irmãos, filhos do mesmo pai, dotados do mesmo valor perante 

o Criador. Entretanto, a referida autora adverte que o próprio cristianismo atribui ao ser 

humano dupla natureza, espiritual e material.  

Gradativamente, a idéia de igualdade perante Deus foi sendo incorporada aos textos 

jurídicos, na prerrogativa de que, perante a lei, todos os cidadãos são iguais. Dentro dessa 

linha de pensamento, Ferreira & Guimarães (2003) chamam atenção para os diversos 

contextos da igualdade, analisando que, no contexto político, a igualdade deve ser absoluta, 

a lei deve ser aplicada a todos, indiscriminadamente; no contexto econômico, a igualdade 

deve ser relativa, posto que o poder aquisitivo é relativo e no contexto individual, a 



igualdade deve ser substituída pela diferença, pois é esta que constroe e marca a 

convivência social.  

 Cada pessoa, individualmente considerada, se transforma em singularidade, 

diferenciando-se em gênero, aspectos físicos, gostos e hábitos, sendo assim “(...) os seres 

humanos são diferentes, pertencem a grupos variados, convivem e desenvolvem-se em 

culturas distintas. São, então, diferentes de direito” (Op. cit., p. 37). Contudo, no âmbito 

escolar, a igualdade é adotada como parâmetro para a seleção e categorização dos alunos. 

 O processo educacional deve envolver uma multiplicidade de dinâmicas, posturas, 

estratégias, métodos, a fim de trabalhar a dialética igualdade/diferença, já que são aspectos 

integrantes da própria natureza humana. Nessa perspectiva, Silva (2000, p. 73) ressalta que 

“as questões do multiculturalismo e da diferença tornaram-se, nos últimos anos, centrais na 

teoria educacional crítica e até mesmo nas pedagogias oficiais.” Isso porque a atividade 

intelectual, em diferentes contextos e circunstâncias, implica a adoção de métodos de 

produção cultural diferentes e diferenciados, ao se comparar vários sujeitos de um mesmo 

grupo ou de diferentes grupos. Conhecer esses modos de produção é relevante quando se 

propõe compreender a formação pessoal e a organização cognitiva do humano, que embora 

possa ter compartilhado dos mesmos processos de aprendizagem, a aquisição e a 

organização do conhecimento se modifica de pessoa para pessoa, porque, além da história 

cultural, o indivíduo possui uma história pessoal. 

Em seus estudos, Silva (2000) reflete que a diferença é a demarcação da identidade, 

sendo responsável pelos aspectos  individuais da personalidade, já que promove a distinção 

entre o “eu” e o “outro”. Dessa forma, o humano passa a se diferenciar na sociedade, torna-

se capaz de perceber a sua existência própria por meio da aprendizagem mediada e, 

embora iguais no gênero, apresentam diferenças em sua formação pessoal. Toda cultura 

produz, socio-historicamente, seu próprio sistema definidor, seletor e organizador das 

diferenças, em função do reconhecimento das identidades. Enquanto produtora de cultura, 

a escola desempenha um papel fundamental no trabalho com a diferença, uma atuação 

voltada ao redimensionamento das relações interpessoais, pode abordar as diferenças como 

extensão de um universo uniforme e ao mesmo tempo diferenciado.  

No final do século XX, mais especificamente após a Declaração de Salamanca de 

1994, que trouxe em seu bojo a proposta da educação inclusiva, os debates em torno do 

tema “igualdade e diferença” intensificaram-se, sugerindo aos pesquisadores e agentes da 

educação uma formação que promovesse sua compreensão e ampliasse seu universo 



pedagógico. Com a rápida evolução da tecnologia e o crescimento acelerado da 

urbanização, as diferenças humanas tendem a aumentar, uma vez que, sócio-

historicamente, as transformações culturais emergem a todo instante em todos os lugares. 

Nesse contexto, o cotidiano escolar, promotor da formação pessoal e profissional docente, 

é o local mais apropriado para se refletir a dialética igualdade-diferença, a fim de 

uniformizar oportunidades e preparar a escola para a inclusão educacional de todos. 

O mundo moderno trouxe o abalo da certeza, a ciência não mais produz verdades 

prontas e acabadas. Nessa perspectiva, a escola tem a função fundamental de refletir, 

debater, rever concepções e práticas pedagógicas que apontem e promovam uma 

“educação para todos”. O terceiro milênio requer uma escola aberta a todos, sem 

preconceitos, na qual a diversidade seja reconhecida e desejada, que atenda às necessidades 

de cada um e que promova a aprendizagem. Nas instituições educacionais voltadas para a 

inclusão, centradas na qualidade do processo educativo, procura-se desenvolver um 

programa de inserção social dentro de uma prática pedagógica, que respeite o tempo 

escolar e demais particularidades do aluno. Os talentos vão se desenvolvendo  e 

ampliando, dentro e fora da escola, à medida que o professor-mediador volta a atenção 

para a habilidade (potencial) que possa auxiliar o desenvolvimento da inabilidade 

(dificuldade) apresentada pela criança, jovem ou adulto. 
Vale ressaltar que um fator de suma importância, segundo Carvalho (2002, p.106) é 

o de “proporcionar a todos, conhecimentos e capacidade crítica, isto é, as ferramentas 

estratégicas capazes de contribuir para a criatividade e para o pleno desenvolvimento 

individual.” Isso porque o indivíduo que apresenta formas diferenciadas ao lidar com a 

aprendizagem ou ainda uma deficiência emersa de suas próprias limitações - agravadas por 

um tratamento paternalista, não valorizador de suas potencialidades – com freqüência, 

cresce e desenvolve uma restrita interação com o meio e com a realidade que o cerca. Na 

grande maioria dos casos, se o indivíduo não for adequadamente estimulado, ele assume 

posições de passividade diante da realidade.  

Com o auxílio dos pressupostos da educação inclusiva, a sociedade e a escola, por 

meio de uma atuação articulada com as demais esferas sociais, buscam a liberdade de 

expressão e a inserção social de todos ao incentivar a criatividade e o desenvolvimento 

pleno dos educandos no que se refere às habilidades cognitivas, sociais, políticas, motoras, 

artísticas, dentre outras que enaltecem a condição humana. É necessário repensar o 

significado da inclusão no contexto escolar a fim de nortear uma formação profissional 



docente, voltada para a lida com as diferenças, fundamentada na pertença, cujos preceitos 

visem ao convívio participativo e espontâneo entre os agentes da educação (docente e 

discente).  

Nesse sentido, a informática educacional, como instrumento pedagógico, pode 

auxiliar o processo inclusivo na escola das diferenças, quando propõe trabalhar com o 

computador e seus aplicativos no contexto escolar, apontando para uma inserção efetiva do 

indivíduo na sociedade tecnológica. Weiss & Cruz (2001) apontam para a informática 

educacional como promotora de progressos e crescimento cognitivo, afetivo e social dos 

alunos, na medida em que oferece maior liberdade, flexibilidade e prazer na construção de 

seus conhecimentos.  

O ambiente computacional oferece uma  riqueza no trabalho com a aquisição 

compartilhada de conhecimentos, bem como oportunidades de se fazer um trabalho 

individual e diferenciado, constituindo-se em um ambiente rico em práticas pedagógicas 

inclusivas e inovadoras na sociedade da informação. Na escola das diferenças, a criação de 

um ambiente no qual se possa utilizar a informática pró-educação,  passou a ser primordial 

na promoção do envolvimento do aluno com a aprendizagem. Esse ambiente pode 

favorecer todos os alunos, independentemente da faixa etária e nível de desenvolvimento 

cognitivo, ao aprenderem como lidar com o computador, instrumento tão solicitado e 

utilizado no cotidiano da sociedade tecnológica.   

Anterior a uma prática pedagógica envolvendo a informática no ambiente escolar, 

há que se considerar a avaliação como marco inicial, para se fazer uma proposta adequada 

ao processo de conhecimento e utilização do computador na escola. Dessa forma, ao 

ensinar noções básicas de informática, o professor, na realidade, estará dando  

oportunidade ao educando de conhecer uma tecnologia de vanguarda e, desse modo, 

promover sua inserção nessa sociedade tecnológica. Destacam-se nessa prática, o papel 

fundamental das ações voltadas para o aprender, para o ensinar, e para o avaliar 

fundamentadas no (re)conhecimento da dialética igualdade e diferença.  

A avaliação da aprendizagem escolar tem sido uma preocupação dos sistemas 

educacionais do mundo inteiro. O que propomos, dentro da educação inclusiva, são 

processos dinâmicos que procurem enaltecer as habilidades e talentos do humano, 

respeitando sua individualidade e aptidão. Uma avaliação com caráter diagnóstico que 

reflita e envolva o educando e sua relação com o contexto social, o meio ambiente e a 

escola. 



 

1.2.2 Avaliação da Aprendizagem  na Escola das Diferenças 
 

 

Ao analisarmos o significado da avaliação do rendimento e/ou desempenho escolar, 

notamos que ela está voltada para a promoção ou reprovação do aluno, em relação aos 

parâmetros exigidos por uma grade curricular instituída pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que nem sempre é a mais adequada. Esse tipo de avaliação é um 

instrumento de poder nas mãos dos professores; é, portanto, improcedente por ser 

unilateral e excludente, pois tem como finalidade enquadrar o aluno em categorias como 

aprovado ou reprovado.   

Na avaliação, segundo Carvalho (2002, p.146), “os elementos básicos do processo 

ensino/ aprendizagem, isto é, o aluno, o professor e o projeto curricular, dentre outros 

aspectos ligados à escola ou à família, não têm sido suficientemente considerados”. Nessa 

perspectiva, os professores que verificam a aprendizagem de seus alunos somente por meio 

de provas, trabalhos e testes não dão valor à dinâmica e complexidade do processo 

educativo. 

Com base nessas reflexões, podemos observar que mesmo atualmente,  adota-se nas 

escolas, uma abordagem tradicional de avaliação, centrada nas limitações dos alunos, 

culpando-os cada vez mais das dificuldades afloradas durante seu processo de 

escolarização quando na realidade, o que deveria ser avaliado seria o processo como um 

todo e não o aluno individualmente. Nesse sentido, os professores devem conhecer o 

projeto político pedagógico da escola e sua filosofia educacional, para melhor atuar em 

sala de aula, bem como observar ainda a diversidade cultural que os alunos trazem para 

dentro do contexto escolar. 

Uma escola inclusiva se preocupa com a adequação dos programas curriculares em 

relação aos objetivos educacionais que devem estar voltados para as necessidades e 

interesses dos alunos. O processo avaliativo é implementado no sentido de coletar 

informações que instruam a reformulação de práticas educativas ultrapassadas e que têm 

por finalidade a formação global de todos os indivíduos, incluindo a formação docente 

continuada. 

 Assim sendo, os educandos com algum transtorno na aprendizagem serão inseridos 

em um processo de avaliação que aponte caminhos para a identificação e a superação de 



seus problemas escolares. Essa avaliação será mais um recurso a serviço do aprimoramento 

das atividades escolares e deve incluir todos os alunos no processo formativo. Uma das 

funções dos profissionais da educação é identificar as barreiras existentes na aprendizagem 

dos alunos, com a finalidade de elaboração de  estratégias de atuação política, técnica e 

administrativa, que instrumentalize os alunos no enfrentamento e remoção dos obstáculos 

que emergem do processo educativo. “O professor necessita olhar o aluno com olhos de 

que este tem capacidade de absorver conhecimentos, de aprender, acreditando, sendo 

predicador de que a criança é capaz” (Ferreira & Guimarães, 2003, p.42). Dessa maneira, 

estaremos promovendo o sucesso e o êxito em sua aprendizagem, sua inserção social bem 

como o desenvolvimento de sua auto-estima. 

O melhor caminho é um exame detalhado da experiência do aluno de modo a 

conhecermos sua trajetória e contexto de vida e, desse modo, compreendermos melhor as 

reações de cada indivíduo. Há uma riqueza de informações que obtem com a observação 

contínua do sujeito nas várias situações de aprendizagem e comportamentos escolares. Não 

se trata, porém, da inclusão pela inclusão, simplesmente porque a lei assim o exige, há que 

se desenvolver, pesquisas, estudos e planejamentos criteriosos, principalmente no que se 

refere à avaliação.  

Nessa linha de pensamento, a Secretaria de Estado de Educação/Diretoria da 

Educação Especial de Minas Gerais sugere que se utilize um Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI). Esse plano busca o acompanhamento avaliativo do aluno com 

necessidades educacionais especiais, englobando diferentes procedimentos de avaliação,  

considerando os diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos (2003, 

caderno2/Escola Inclusiva). Nesse contexto, o PDI é um instrumento de avaliação 

referencial onde são levantadas hipóteses sobre as habilidades, interesses e prioridades dos 

alunos, bem como são estabelecidas metas para a aprendizagem. A proposta é que  

estabeleçamos  um acompanhamento que envolva aluno, escola e família  para uma análise 

progressiva e contínua do desenvolvimento do aluno, identificando progressos e 

dificuldades,  considerando aspectos como: atuação do professor; organização curricular, 

estrutura da escola. 

O que se observa é que o professor está despreparado para avaliar e identificar as 

dificuldades no processo de aprendizagem. Esse quadro é lamentável, pois ao perceber um 

aluno com desenvolvimento mais lento (em relação aos demais alunos da classe), o 

professor se sente incomodado e ao invés de procurar atender o aluno, quer, na realidade, 



desfazer-se do incômodo encaminhado-os às instituições responsáveis pelo seu 

“tratamento”. 

O que se procura, além dos métodos tradicionais de ensino, são alternativas 

coerentes com a proposta da educação inclusiva adotadas em substituição às avaliações 

meramente quantitativas. Nesse sentido, Paín (s/d apud Parente, 2000, p.8), afirma que: 

"não existe ponto de chegada, porque encontrar uma resposta, já é lugar de abertura para 

outra indagação". Ao buscar esses preceitos, devemos utilizar avaliações voltadas para a 

observação e a análise das características de aprendizagem desses alunos, investigando e 

identificando o que prejudica a compreensão dos conteúdos escolares e o desenvolvimento 

de suas potencialidades.  

No paradigma inclusivo, os apoios e as ações na escola devem ser continuamente 

avaliados quanto à sua pertinência e eficácia. Quando uma atividade não promove a 

compreensão e o sucesso na superação das dificuldades, ou seja, quando não atua na zona 

de desenvolvimento potencial5 do aluno. Essa atividade deve ser adaptada, para ajustar às 

reais necessidades do processo,  com a finalidade de alcançar uma atuação coerente com o 

potencial dos educandos. Isso implica fazer uma avaliação que sirva para a tomada de 

decisões quanto ao perfil das atuações  dos alunos.  

Na educação inclusiva, ressaltamos o papel do professor no processo de 

identificação das necessidades reais de seus alunos, principalmente, na oferta de apoio sob 

a forma de recursos e estratégias didáticas e metodológicas mais adequadas para garantir a 

qualidade do processo educativo. Nessa perspectiva, a formação permanente do professor é 

imprescindível, na sua capacitação ao lidar com as diferenças em sala de aula.  

Um instrumento que pode enriquecer o processo avaliativo é o computador, 

utilizando-se atividades que envolvam aplicativos educacionais ou outro aplicativo 

destinado à aprendizagem (não especificamente educacional). Compreender a informática 

aplicada à educação é propor uma formação pessoal (aluno e professor) e profissional 

(docente) condizente com a realidade do contexto escolar e do aluno. Nesse sentido, o 

professor e demais agentes da educação, há que serem formados para melhor utilizar o 

equipamento e a informática aplicada à educação, como ferramentas a auxiliar e 

incrementar o processo educativo. 

                                                
5 Conforme Rego (1998) o que Vigotsky denominou zona de desenvolvimento potencial se caracteriza pela 
distancia entre aquilo que a criança consegue fazer de forma autônoma e aquilo que ela  necessita da 
colaboração de outros do seu grupo social. 



Quando o homem construiu a linguagem escrita e a linguagem oral, ampliou em muito 

sua capacidade de memória, uma função psicológica superior, conforme concepção 

vygotskiana. Podemos dizer que o computador ampliou ainda mais essa capacidade. 

Portanto, a escola que privilegia apenas os instrumentos culturais da linguagem escrita e 

oral, deixa de favorecer os alunos com dificuldades no uso desses instrumentos. Cada 

cultura tem disponível instrumentos de mediação ajustados à sua esfera social e ao alcance 

dos membros dessa cultura. Nessa perspectiva, quando uma dada ferramenta apresentar 

algum problema, pode-se utilizar outras para desempenhar a mesma função. Uma criança 

que ao ser avaliada, não consegue ler um texto escrito, poderá fazê-lo talvez com o uso do 

computador ou outro instrumento cultural disponível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. O COMPUTADOR E A INFORMÁTICA COMO 

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

 

 

Quando o assunto é o computador na escola, existe, ainda, muita controvérsia e, 

nesse aspecto os agentes da educação devem analisar criticamente a adoção da informática 

no contexto escolar. Procuramos ter em mente que  a adequação é fruto de um trabalho em 

equipe buscando-se, ao trabalhar com tecnologias eletrônicas, elaborar projetos que 

contemplem a reflexão, o treinamento, a avaliação, e o replanejamento em um processo 

contínuo.  

Algumas experiências promissoras temos conseguido com a utilização de 

computadores, tanto no ensino regular quanto na educação especial. Porém, a inserção 

desses recursos nas escolas tem gerado muitas polêmicas, pois alguns educadores se 

mostram indiferentes ao assunto, ignorando seus resultados. Entretanto, existem aqueles 

que acreditam que o computador seja uma ferramenta significativa para a formação dos 

alunos, pois pode favorecer o desenvolvimento de conceitos e a estimulação das 

percepções. As mais novas tecnologias da informação e comunicação se estendem desde o 

lar, até a pesquisa e o ensino, perpassando pelo trabalho, o lazer e a cultura.  

Aprender a lidar com os recursos da informática passou a ser uma necessidade vital 

ao ser humano. Nesse sentido, Weiss & Cruz (2001, p. 14) lembram que a escola, ao 

preparar o aluno para as práticas sociais do conhecimento, tem a “missão de preparar o 

indivíduo para a vida, sente a responsabilidade de não fechar os olhos para essa realidade.  

Estamos na virada do terceiro milênio e não se pode negar que a informática faz parte de 

nossas vidas (...).” Nessa linha de pensamento, aprender a lidar com a informática é um 

direito de todo cidadão, uma vez que essa tecnologia está modificando as relações sociais 

do trabalho, cujo mercado exige o domínio da informática para que o indivíduo possa 

ingressar na força produtiva de uma dada sociedade.  

Ao se repensar o uso do computador como tecnologia educacional, essa ferramenta, 

segundo Oliveira (2001, p. 12-14), passa a “despontar como um dos instrumentos que pode 

dar melhor contribuição ao processo ensino-aprendizagem (...), embora não ofereça 

respostas a problemas como reprovação, evasão escolar, altas taxas de analfabetismo, etc.” 



No entanto, o uso dessa tecnologia pode auxiliar na melhoria da qualidade de ensino, caso 

o professor esteja capacitado para lidar com essa ferramenta, de modo a atender as 

diferenças e colocar o aluno em contato com uma tecnologia de vanguarda empregada em 

larga escala na sociedade contemporânea. Hasse (1997 apud Amorim 2003 p.14) alerta 

para o grande fascínio que o computador pode exercer sobre as crianças e adolescentes, e o 

risco de esses usuários não utilizarem o computador de maneira adequada e produtiva, 

considerando-se que a informática na escola ultrapassa a mera aquisição de equipamentos. 

Os computadores se caracterizam pela efetuação de tarefas múltiplas, reduzindo 

custos e simplificando trabalhos, devido à sua grande capacidade de armazenamento e alta 

velocidade de processamento de informações. Cano (2001, p.159) define que “um 

computador é uma máquina  que funciona por meio de impulsos elétricos (...) por meio de 

um conjunto de dispositivos interconectados (...).” Com essa constituição, o computador 

lida com os dados de forma automática, de acordo com instruções contidas em um 

determinado programa, ora recebendo a informação, ora transformando-as em resultados 

passíveis de análise com precisão e versatilidade. Na educação, dentre outras aplicações, 

esse equipamento pode ser utilizado para aprender a criar e manipular informações/dados 

bem como auxiliar as estratégias de aprendizagem.  

Ensinar e aprender informática tornaram-se necessários para que o ser humano 

possa se inteirar a respeito dessa ferramenta e assim acompanhar a evolução tecnológica, a 

fim de se posicionar diante de uma nova ciência, de uma nova cultura que transforma a 

sociedade. Nesse sentido, a própria tecnologia se constituiu em um objeto de pesquisa e 

aprendizagem, para, posteriormente, se transformar em um meio para que se possa  

aprender com o equipamento, a lidar com os recursos do equipamento, tornando-se uma 

ferramenta, tanto para o professor quanto para o aluno. Desse modo, o professor, ao lidar 

com o computador em contextos educacionais, é o mediador que irá contribuir para que o 

aluno possa compreender a linguagem do computador e suas utilizações na sociedade. 

Posteriormente, é o próprio computador que passa a mediar o conhecimento.  

Cano (2001) esclarece que o termo informática vem da união de dois outros 

vocábulos: informação e automática e, portanto, trata-se de uma área que abarca 

conhecimentos científicos e técnicos destinado ao processamento eletrônico de 

informações e dados. Segundo essa mesma autora, os principais objetivos da informática 

são: reduzir as tarefas do cotidiano, visando a aumentar o tempo livre do ser humano 

destinado ao lazer; e permitir a consulta e o acesso aos mais variados tipos de informação. 



Podemos acrescentar que a informática auxilia o ser humano na precisão, na análise e 

processamento de dados, bem como amplia os campos de atuação das diversas ciências 

como tem sido com a medicina, a engenharia e a educação.  

O uso do computador e seus mais variados programas e aplicativos na escola, por 

ser uma ferramenta educacional é um poderoso recurso para o aluno usar no processo de 

aprendizagem formal e informal (Weiss & Cruz, 2001), ora como equipamento destinado 

às práticas sociais do saber, tais como a elaboração de um texto, ora na efetuação de 

cálculos, a confecção de gráficos, o desenho, a fotografia. Essas autoras comentam que 

outra função educativa do computador é a possibilidade da intercomunicação, com a qual, 

em um mesmo ambiente, vários computadores estão interligados em rede, favorecendo a 

interação dos alunos entre si por meio do envio e do recebimento de mensagens. 

Em um mundo envolto em tecnologias eletrônicas, o ser humano busca desenvolver 

e utilizar a informática, inclusive, como uma ferramenta para adaptar o meio às suas 

necessidades. Nesse sentido, Sancho (2001, p. 11) afirma que o indivíduo necessita 

“entender as chaves das linguagens audiovisuais e informáticas, ter capacidade para saber 

aprender, critério para selecionar  situar a informação (...) para dar-lhe sentido e convertê-

la em conhecimento pessoal, social e profissional.”  Desse modo, em um país no qual há 

uma alta porcentagem de analfabetos, já não basta dominar a língua escrita, a matemática 

básica, as ciências naturais, mas, ainda, o computador, suas tecnologias, recursos e 

aplicabilidade.  

Uma das posturas divergentes em relação ao uso do computador em sala de aula,   

alega que a educação atual confronta-se com problemas imediatos, urgentes cujas soluções 

os computadores não podem oferecer. Nesse contexto, Papert (2002, p. 12) sustenta que “a 

introdução dos computadores não é o primeiro desafio a valores educacionais.” Ele 

acrescenta, ainda, que uma vez que tal tecnologia é  uma estratégia de ensino inovadora, 

“não é surpreendente que não tenhamos desenvolvido uma linguagem universalmente 

aceita para falar sobre ela” (Op. cit., p.18).  Nesse novo modelo, destacamos a relação 

entre o aluno e o professor permeada pela informática aplicada à educação, tendo como 

suporte metodológico a utilização do computador no processo educativo, em busca de uma 

nova compreensão, atuação e apreciação da  aprendizagem. 

As funções básicas da educação escolarizada correspondem à necessidade, por um 

lado, de transmitir conhecimentos, habilidades e técnicas e, por outro, garantir uma certa 

continuidade social, mediante a transmissão e promoção de uma série de valores e atitudes 



considerados sócio-historicamente valiosos. Gadotti (2000, p. 209) sustenta que: “O que 

importa, portanto, não é tanto melhorar um único meio de educar, aperfeiçoá-lo ao 

máximo; o que importa é colocar à disposição dos educandos uma multiplicidade de 

meios.” Nesse sentido, o computador como ferramenta pedagógica não é um fim em si 

mesmo, mas um meio que possibilita trabalhar os saberes de forma dinâmica e interativa, 

contudo não é o único meio disponível na tecnologia educacional.  

Nesse mundo tecnológico, a criança nasce e convive com os mais diversos tipos de 

aparelhos programáveis e desse modo sua formação cognitiva, social, cultural será 

influenciada pelo momento histórico atual, no qual a informática é utilizada em larga 

escala, em vários contextos, em várias ciências por ser uma ferramenta rodeada de vários 

recursos e aplicabilidade. Sendo assim, o papel da escola é se apropriar das novas 

tecnologias, estudá-las, planejar seu uso na educação, capacitar professores para que esses, 

pela experiência da aprendizagem mediada, possam capacitar seus alunos a utilizar o 

computador na escola e por conseguinte na sociedade.  

A divulgação das novas tecnologias da informação e de comunicação, desde os 

computadores domésticos aos sistemas de multimídia, tem levantado, nos últimos anos, 

grandes expectativas na esfera escolar. A multimídia estimula a exploração, a auto-

expressão e um sentido de propriedade quando permite que os estudantes manipulem os 

seus componentes. Os ambientes multimídia ativos favorecem a cooperação e colaboração 

entre o professor e o aluno (Sancho, 2001).  

No trabalho com a diversidade, a escola deve procurar situações de aprendizagem 

que levem o aluno a perceber a importância de aprender a manusear o computador e a 

partir daí se mostrar interessado em aprender algo relativamente novo, interessante e 

atraente: o computador e a informática. Portanto, o professor é responsável pelo 

planejamento de tarefas a serem desenvolvidas com o auxílio do computador, ao lidar com 

a informática na educação, utilizando-a como recurso para alcançar seus objetivos 

educacionais, levando-se em consideração o aluno, o ambiente, os equipamentos, os 

aplicativos e a atividade.  

No que se refere à utilização dos computadores na educação, Pons (2001) afirma 

que ao se abordar a inovação educacional, a partir dessa concepção, não basta garantir a 

presença dessa ferramenta em sala de aula com o objetivo de garantir a integração do 

educando. Escudero (1992, p. 23, apud Pons, 2001) acrescenta que a integração representa 

uma proposta de renovação e mudança “em grande parte das concepções educacionais e 



também das  múltiplas facetas organizadoras, funcionais e pessoais, metodológicas e de 

relacionamento com o sistema escolar”. Dessa forma, os professores são sujeitos ativos que 

devem procurar suas próprias formas de implementar a informática aplicada à 

aprendizagem e, sendo assim, utilizar suas habilidades profissionais para definirem a 

utilização que irão fazer de diferentes programas e meios educativos. Nessa perspectiva, a 

informática, ao ser empregada no contexto escolar,  passou a facilitar a compreensão de 

conceitos abstratos e a resolução de problemas, aumentou o nível de envolvimento  dos 

alunos perante as situações de aprendizagem elevando assim, a qualidade do processo 

educativo.  

Moreira (2001) diz que os avanços da informática têm possibilitado não somente o 

tratamento da informação textual no computador, mas ainda a transformação no modo de 

acessar, manipular e armazenar textos produzidos pelo usuário. Com o advento dos 

computadores, vídeos interativos e CD ROMs, houve um maior acesso às  informações, 

com a vantagem da rapidez, da interatividade e da combinação de imagem, texto, som e 

elementos gráficos. Desse modo, em um futuro cada vez mais próximo, a consulta aos 

diferentes materiais didáticos (livros, enciclopédias, jornais, obras literárias e outros) será 

feita por meio de um equipamento eletrônico, como mais uma forma opcional de acesso a 

informações educacionais, científicas jornalísticas e outras. Deve-se ressaltar que o acesso 

a esse tipo de tecnologia requer dos alunos o desenvolvimento de habilidades para obterem 

a informação desejada. 

Na sociedade da informação, o sistema multimídia é muito utilizado e abrange 

várias ciências e campos de atuação profissional e de lazer. Multimídia pode ser definida 

como uma ferramenta capaz de apresentar informação textual, sonora, visual de modo 

coordenado envolvendo recursos de animação e editoração sofisticados (Pina, 2001). É 

grande a diversidade de aplicativos voltados à educação que vem sendo elaborados para 

funcionarem em ambientes multimídia, uma vez que tais softwares despertam a 

curiosidade do ser humano e podem aumentar o interesse do aluno quando utilizado para 

ensinar, por exemplo, a biologia, a literatura, a história, dentre outras disciplinas. A relação 

entre o audiovisual e a informática caminha de modo que um dependerá do outro. Assim, o 

uso do computador na educação está se transformando em um apoio capaz de veicular e 

processar uma grande variedade de informações, incluídas as audiovisuais.  

Retomando as idéias de Cano (2001, p. 157) temos que: 

 



O computador não está fazendo nada que o homem já não tenha feito. O 
desenvolvimento das tecnologias de informação não significa, 
necessariamente, melhora na qualidade da informação nem a solução para 
todos os problemas da humanidade (...). 
 

Nesse sentido, há um número cada vez maior de disciplinas voltadas ao uso da 

informática que auxilie no alcance de objetivos pré-definidos. Para ilustrar, a própria 

Universidade de Uberaba conta com um amplo sistema de informática e de redes de 

informação que contribuem para o enriquecimento da vida acadêmica. No entanto a 

simples presença desta tecnologia no contexto de uma universidade não implica solução de 

todos os conflitos e problemas administrativos e educacionais.  

No estudo das bases para a informática no Brasil, Valente (1999, p.30) detectou 

que: “O grande desafio era a mudança de abordagem educacional: transformar uma 

educação centrada no ensino, na transmissão da informação, para uma educação em que o 

aluno pudesse realizar atividades através do computador e, assim, aprender". Neste 

cenário, segundo o mesmo autor, a formação continuada do professor se faz necessária, 

porém as propostas neste sentido, têm sido descontextualizadas da prática pedagógica.  

A informática aplicada à educação abrange um campo de atuação amplo e versátil, 

pois não significa apenas aprender a lidar com o equipamento, mas utilizar os aplicativos 

existentes nele para se alcançar objetivos específicos, como a representação gráfica de uma 

tabela de dados e outros. Assim, ao lidar com o programa Paint, o aluno tem oportunidade 

de trabalhar com desenho, texto, fotografia, e a partir da junção desses elementos pode 

criar seus documentos no computador, expressando sua criatividade. Temos, inclusive, a 

possibilidade de trabalhar com softwares educativos, com a finalidade de ensinar 

conteúdos curriculares estabelecidos nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) bem 

como os temas transversais. Cano (2001, p. 169) argumenta que um software educativo 

possui “um conjunto de recursos informáticos projetados com a intenção de serem 

utilizados em contextos de ensino e de aprendizagem.” Esses aplicativos voltados à 

Educação podem ser utilizados em diversas atividades, estratégias e dinâmicas cujo foco 

esteja centrado no processo educativo: ensinar e aprender informática bem como as demais 

disciplinas apontadas pelos PCNs.  

Sabemos que a informática educativa, adotada com o sentido de enriquecer as 

atividades escolares – curriculares, extracurriculares e transversais – deve fazer das 

linguagens de programação um meio de  estimular e desenvolver as funções intelectuais 

dos alunos, na promoção e incentivo do trabalho em equipe. Quando essa tecnologia é 



aplicada à educação, a escola pode promover a interação de todos os alunos, mesmo dos 

que apresentam ritmos diferenciados de aprendizagem, em um convívio saudável, 

quebrando as barreiras culturais e do preconceito. Para tanto, é essencial definir os 

objetivos do emprego da informática no processo de aprendizagem que devem estar 

apontados para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos.  

Na informática educacional, existem aplicativos que auxiliam o professor a 

alcançar objetivos e metas, podendo abranger desde a aquisição de conceitos e informações 

até o aprimoramento das habilidades motoras, sensoriais, cognitivas, e resolução de 

problemas da física, da matemática e da química. Weiss & Cruz (2001, p. 19) apontam que 

a informática aplicada à educação “se utiliza de softwares educativos, que variam 

radicalmente em conteúdo e apresentação, entendo-se software como um programa de 

computador que serve como veículo de comunicação entre o homem e a máquina.” Vale a 

pena ressaltar que existem programas destinados à produção de desenhos artísticos, 

técnicos e publicitários, bem como na manipulação de fotografias e gravuras. Nessa 

variedade de aplicativos educacionais, temos os que permitem elaborar e expor aulas 

teóricas com uma variedade de recursos voltados para: imagens, movimentos, cores, 

design, som, dentre outros. 

Por meio da informática, podemos utilizar jogos educativos que costumam 

apresentar um ambiente, em que o usuário, conhecedor de suas regras, vai necessitar de 

estratégias de atuação para alcançar um objetivo predeterminado. De acordo com Liguori 

(1995, p. 89) “os jogos de maior valor pedagógico são os que promovem habilidades 

cognitivas complexas.”  Entretanto, tais jogos não podem ser confundidos  com programas 

de simulação. Liguori (1995) e Cano (2001) esclarecem que a simulação reproduz 

artificialmente, fenômenos, leis naturais, situações reais, oferecendo ao usuário um 

ambiente exploratório que lhe permita elaborar uma atividade de pesquisa, manipulando 

determinados parâmetros. Nesse sentido, os programas de simulação da realidade são 

utilizados em situações, cuja decisão dependa do usuário para comprovar os resultados do 

fenômeno pesquisado. 

Dentre os que defendem a informática aplicada à educação como promotora da 

qualidade do processo de aprendizagem,  Chaves (1998, apud Oliveira, 2001) ressalta que 

não faltam motivos que justifiquem a viabilidade do emprego do computador no processo 

de aprendizagem. Nessa linha de pensamento, esse mesmo autor esclarece a necessidade de 

o poder público agilizar a entrada de computadores na escola pública, para que essa não 



fique prejudicada em relação às tecnologias de vanguarda à disposição das escolas da rede 

privada. Nessa perspectiva, sabemos que os alunos das escolas privadas têm acesso ao 

computador em sala de aula, e ao ensino da informática básica e programas 

computacionais. Por outro lado, na escola pública, alguns projetos visando ao uso do 

computador na educação, nem sequer saíram das esferas administrativa e política, e muitos 

encontram-se engavetados por falta de recursos financeiros (Carvalho, 1985; Chaves 1988 

apud Oliveira, 2001). Atualmente, no contexto da informática na rede pública, destacamos 

o Programa de Informática na Educação/PROINFO, criado em 1997, que mantém núcleos 

de tecnologia educacional em vários estados do Brasil, objetivando a introdução da 

informática na rede publica de ensino. 

O papel do computador na educação está se definindo à medida que esse 

instrumento questiona o papel do professor e a concepção da escola no terceiro milênio, já 

que a função desse equipamento não é ensinar, mas promover a aprendizagem. Isso porque 

o papel do contexto escolar não será mais o de mero transmissor de informações ao aluno. 

Dessa forma, o professor é o mediador e o facilitador do processo educativo, rumo à 

aquisição dos saberes necessários ao exercício da cidadania, entendendo-se a educação 

como uma atividade social ao propiciar o uso das oportunidades vitais de acesso à 

sociedade, observando as diferenças individuais de cada educando. Neste sentido, Amorim 

(2003, p.122), em seu trabalho com o programa Teatro no Computador na escola pública, 

relata que as atividades desenvolvidas no computador não eram pensadas com o objetivo 

de serem adaptadas para determinados alunos, em função de suas dificuldades, e sim 

organizadas de maneira a permitir a participação de todos os alunos, com os mais 

diferentes estilos de pensamento e ritmos, envolvendo a cooperação e a colaboração de 

todos. 

A entrada do computador na escola deve ser precedida por uma ampla discussão 

entre os integrantes da equipe docente, bem como o corpo discente, com o intuito de 

levantar as opiniões, os desejos e as sugestões para o uso dessa ferramenta no processo de 

ensino (Oliveira, 2001). Há que se promover uma sensibilização, junto à equipe de 

professores da escola, de que o computador é útil ao lidar com a educação e, assim, 

permitir que os professores tenham uma visão do universo de atividades que podem ser 

desenvolvidas por meio do uso dessa tecnologia. A falta de conhecimento, por parte dos 

professores, sobre os recursos didáticos que o uso do computador pode oferecer para 

melhorar o processo de aprendizagem, contribui para aumentar as divergências de opiniões 



sobre a qualidade da informática no processo educativo. Portanto, se faz necessário a 

formação inicial e permanente do professor, antes de lidar com o computador na educação, 

para que esse profissional possa avaliar a necessidade do uso da informática na escola onde 

atua, bem como conhecer os meios necessários para implementar tal avaliação, a fim de 

criar novas perspectivas ao lidar com essa tecnologia em sala de aula.  

Para o professor, nem sempre é fácil a compreensão desse novo equipamento e seu 

uso na educação, portanto a formação do profissional da educação, nessa área, é primordial 

para oferecer subsídios na lida com essa ferramenta de forma criativa para atender a 

diversidade no contexto escolar. Vale salientar que a ineficiência na capacitação do 

professor pode dificultar a articulação de seu trabalho com o restante da escola e como 

conseqüência o computador ficar subtilizado, não justificando os investimentos realizados 

nessa área. Dessa forma, dado o valor que a formação do professor sugere na lida com a 

educação e seus processos, cabe aos agentes da educação, atentar para um processo 

contínuo de formação pessoal e profissional, que propicie ao professor aprimorar 

habilidades e métodos, bem como re(elaborar) conceitos sobre espaço, tempo, 

instrumentos a serem utilizados na intenção de melhorar a qualidade da educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR SOB A PERSPECTIVA 
REFLEXIVA 

 

 

 

Não se pode negar que o planeta se transforma a cada dia, seja em sua geografia, 

geologia e condições climáticas, seja na cultura, na inter-relação entre os povos, na 

estrutura política. Diante disso, o professor que tem a função de assegurar que os 

conhecimentos de sua área de atuação, articulados com os saberes de outras ciências, sejam 

mediados aos alunos e propiciem momentos de uma construção crítica da prática social do 

conhecimento, deve estar sempre em contato com outros profissionais e, então, aprender e 

ensinar práticas pedagógicas voltadas para o convívio saudável entre as diferenças, no 

contexto escolar e social. 

Isso posto, longe de apresentar respostas prontas e conclusivas à temática formação 

de professores, essa pesquisa procura levantar questões e explorar proposições que 

apontem para necessidade de novos estudos e atualizações da prática de ensino, e da 

organização do cotidiano escolar, voltadas para os avanços tecnológicos e científicos da 

sociedade contemporânea. Na formação docente, considera-se o processo de formação 

inicial, no qual a prática de ensino e os estágios supervisionados são elementos articulados 

com o currículo e o processo de formação continuada, cujo enfoque está voltado para o 

espaço escolar, como desencadeador de novas aprendizagens sobre a prática do magistério.   

No início do terceiro milênio, o que muda e o que permanece no exercício da 

profissão docente é conseqüência de modificações na sociedade planetária, que reflete em 

todos os segmentos da sociedade local. Tais modificações sociais se fazem presentes no 

uso dos instrumentos de trabalho, nas novas concepções de aprendizagem, nas descobertas 

tecnológicas e científicas. Tudo isso, por sua vez, influencia na maneira de os jovens, 

crianças e adultos, em fase de escolarização, se comportarem diferentemente de seus 

antepassados, valorizando a informação e o conhecimento com outros critérios de 

apreciação e interesse (Santos & Moraes, 2003). Dessa forma, na formação de professores, 

a capacitação do docente para lidar com o instrumento computador, deve ser ampla de 

modo a torná-lo apto para o desempenho de funções e atividades vinculadas à informática, 

junto a crianças, jovens ou adultos.  



Esses autores certificam que, em virtude dos avanços das novas tecnologias, 

vivemos atualmente em uma sociedade da informação e da comunicação,  implicando o 

aparecimento de novas concepções nas esferas política, ética e moral, em que, 

progressivamente, os valores e tradições se modificam: novos hábitos, necessidades de 

consumo e novas atitudes se impõem. Isso vem refletir, em larga escala, no processo de 

formação de professores, uma vez que esse cenário sugere mudanças curriculares, novos 

conteúdos, novas estratégias, novos recursos, novas habilidades e competências. Desse 

modo, as estratégias de ensino, até então utilizadas, fruto de posturas aprendidas nos cursos 

de formação inicial, tendem a ser transformadas em práticas de ensino inovadoras e 

dinâmicas, pelo processo de formação continuada e permanente do professor.  

Trata-se,  portanto, da oportunidade de ressignificar a teoria na prática, ao aplicar os 

conhecimentos adquiridos nas atividades que proporcionam momentos de formação 

coletiva e participativa, articulando escola e saberes necessários a uma dinâmica de ensino 

libertadora e democrática.  

Contudo, embora a maioria dos cursos de formação continuada para professores 

sejam interessantes, práticos e bem estruturados, com apoio docente diferenciado e 

competente, há ainda uma certa resistência, por parte do profissional da educação, em se 

inscrever nesses cursos, inviabilizando assim as mudanças necessárias a uma prática de 

ensino de vanguarda. Tal resistência, geralmente, pode se constituir em riscos, incertezas, 

acionar defesas – e enfrentá-la requer cuidados específicos para não pressionar o professor 

resistente. Nesse sentido, a escola há que divulgar a importância de se formar 

continuamente – professores e alunos – ressaltando o lado prazeroso e significativo de 

aprender. A escola deve, inclusive, disponibilizar um momento para que seus profissionais 

possam expor o que foi problemático e/ou relevante em sua prática pedagógica, e por meio 

da aprendizagem mediada, compreender ações e posturas já internalizadas por outros 

profissionais. 

De acordo com Perez (2004, p. 80): “Cada um de nós é uma rede de subjetividades 

tecida nas múltiplas e diferentes relações que estabelecemos nos múltiplos contextos (...).” 

Formamo-nos e somos formados nestas e por estas redes e nas relações múltiplas e 

complexas que existem entre elas. A formação do professor, portanto, se encontra 

enraizada em uma teia de convivências, tanto no contexto escolar, quanto no contexto 

social, em um processo contínuo e, portanto permanente, como a própria formação do 

humano.  



 Quando se diz formação de professor, essa não deve ser desvinculada do processo 

de formação pessoal, na qual o docente se modifica nas interações com a sala de aula, na 

mesma medida que se modifica em outros contextos sociais. Nessa perspectiva, o próprio 

educador descobre referenciais que irão contribuir para seu processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional, que apontam os caminhos para essa formação (Pacheco, 2004). 

Dentro de uma formação reflexiva, a equipe docente, em momentos oportunos e que 

exijam uma atuação docente criativa e modificadora de comportamentos, atitudes e postura 

crítica, deve romper com modelos tradicionais de ensino. Essa ruptura pode nascer da 

demanda por uma ação mais singular, às vezes personalizada e individual.  

Permeada pela realização, sucesso e formação pessoal (já que formação é um 

processo contínuo e por toda a vida), a formação profissional é também o resultado de 

ações educativas que efetuamos no cotidiano de sala de aula, ora indo além das 

expectativas, ora limitado ao que se encontra instituído pelo regimento da escola. Dessa 

forma, grande parte da formação docente ocorre na medida em que o professor atua como 

profissional no contato direto com os alunos,  no convívio frente às situações de sucesso, 

fracasso ou ineficiência do processo. Devemos lembrar que cada situação nos forma 

diferentemente de uma outra, já que os elementos que envolvem uma e outra situação se 

diferenciam entre si, isso porque os componentes socio-historicamente  se organizam de 

modos distintos.  

 Entende-se formação continuada não com um mero prolongamento da formação 

inicial, mas como uma mudança atitudinal, comportamental, social e cognitiva em relação 

aos meios e fins da educação no cotidiano escolar (Bolzan, 2002). Nesse contexto, alguns 

professores se apropriam, são flexíveis e acreditam na importância de conhecer novos 

modos de atuação e novas maneiras de encarar as diferenças, os espaços e tempos 

escolares.  Inseridos na sociedade da informação, professores e demais agentes da 

educação irão perceber que as mudanças sociais ocorridas mediante o uso do computador, 

sugerem novas atitudes docentes que reflitam e analisem a maneira tradicional de produzir 

conhecimentos, não apenas para adaptar procedimentos, mas sobretudo para repensar o 

processo educativo a fim de enfrentar os novos desafios instituídos pela informática. 

 Na realidade tanto os professores em formação inicial quanto os professores em 

exercício têm mostrado um certo desconforto ao lidar com práticas pedagógicas apoiadas 

no uso do computador, por desconhecer o uso dessa ferramenta na educação. Esse 

desconforto é oriundo “do fato de que a introdução do computador na escola é 



acompanhada de uma grande expectativa com relação à modificação da própria relação 

educativa, na medida em que há uma representação social extremamente positiva em torno 

do potencial do computador (...) capaz de transformar os processos humanos” (Santos, 

2003, p. 50). Entretanto, anterior à entrada do computador em qualquer contexto escolar, 

deveria haver uma capacitação dos docentes para que estes pudessem alterar 

qualitativamente a dinâmica da mediação pedagógica. Isso evidencia a necessidade de se 

redesenhar o atual modelo de formação de professores, para que inclua, na medida do 

possível, a apropriação contextualizada e crítica da informática aplicada à educação, tanto 

nos cursos de formação inicial quanto nos cursos de atualização docente. 

Há um conflito entre as posturas sobre a qualidade dessa formação que, de acordo 

com Azevedo & Alves (2004), se divide em duas propostas: uma que defende a 

profundidade dos cursos de formação e seus currículos distribuídos nos mais variados 

temas da educação e outros que defendem a atualização permanente que engloba: pós-

graduação latu sensu, mestrado, doutorado. Contudo, nesse panorama, a falta de sentido e 

objetivo prático de certos cursos e atualizações levam ao fracasso e a uma formação 

inadequada e inoperante. Quando tais eventos são criticados, os idealizadores defendem a 

idéia de que os participantes não captaram  a filosofia da proposta, foram resistentes às 

inovações e mudanças ou ainda não tiveram base teórica para alcançar essas inovações, 

quando, na realidade, a deficiência está na proposta que não atendeu às expectativas dos 

professores, pois tal proposta não era condizente com a realidade escolar.  

Além da formação inicial e continuada, ou do próprio exercício de sua profissão, a 

formação docente pode ser elaborada pela sua capacidade de indagação e reflexão, que é 

uma característica do professor-educador, o eixo em torno do qual deve desempenhar o seu 

oficio. A capacidade de indagação é por excelência, um dos aspectos essenciais na carreira 

do professor, pois implica pesquisa de novos métodos, nos modos de atuar, novas  

perspectivas. Embora não haja dicotomia entre as duas, a reflexão, outro aspecto essencial 

na formação docente, propicia ao educador atuar com princípios e ideais de valores 

humanos, voltados para o exercício da cidadania e para a promoção da qualidade de vida, 

tanto do discente quanto do docente. 

De acordo com Bolzan (2002, p. 12): 

 

Ainda que um grande número de pesquisas sobre o ensino estejam 
centradas no comportamento dos professores e seus efeitos nos 
aprendizes, observamos uma ênfase crescente em estudos sobre o 



pensamento e as crenças dos professores. Estudos recentes de vários 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros têm demonstrado a preocupação 
não apenas com o que pensam sobre o ensino mas também com a ação de 
ensinar (...).  
 

Nesse sentido, a perspectiva vygotskiana indica a relevância das investigações nas 

quais se considere o processo de pensamento do professor e suas maneiras de perceber e 

atuar junto aos alunos. Esse processo implica a aquisição de conhecimentos em cursos de 

formação inicial de professores (teoria) e sua relação com os saberes adquiridos na 

formação profissional, no cotidiano escolar (prática).  Dessa forma, pode-se criar ações 

pedagógicas inovadoras  à medida que o docente compreender as relações entre 

conhecimento científico e conhecimento prático-pedagógico. No que se refere à 

informática educativa, o professor deve se apropriar de técnicas e estratégias de modo a 

possibilitar a exploração plena do ambiente no qual o computador esteja instalado, e 

utilizá-lo como promotor de aprendizagem discente e docente. 

Na formação pessoal e profissional docente, a reflexão sobre a prática do professor 

é primordial para que o exercício do magistério se transforme em oportunidade para 

investigar e aprender, para praticar um discurso de liberdade e democracia, para assumir 

uma postura crítica frente aos fatos e fenômenos sociais,  educativos e culturais (Giovanni, 

2003). Sendo assim o professor deve ser ético e mediador na compreensão da realidade, 

tanto no papel de formando (em formação permanente), como de agente formador.  

Essa mesma autora acrescenta que em alguns países já se usa dizer processo de 

desenvolvimento profissional docente e este sugere a idéia de percurso, não como algo 

linear e sem sentido, mas como mudança de postura, dentro de uma teia de experiências 

cuja trajetória pode estar marcada por fatores sociais, culturais, políticos, pessoais. Nesse 

sentido, as relações educativas apoiadas pelo uso do computador, deverão ser permeadas 

pela inovação, pelo dinamismo do conhecimento e pela ação docente em um processo 

contínuo de aprendizagem e de formação pessoal e profissional. Um projeto pedagógico, 

elaborado em torno do instrumento computador abre espaço para uma plena utilização 

dessa tecnologia como meio de aprendizagem compartilhada, na qual o professor passa a 

aprender com seus pares discentes. 

 Bolzan (2002, p.16-17) aponta que o “professor reflexivo aprende a partir da 

análise e da interpretação da sua própria atividade, constrói de forma pessoal seu 

conhecimento profissional, o qual incorpore e ultrapassa o conhecimento emergente 

institucionalizado.” Isso quer dizer que ao refletir sua própria prática pedagógica, o 



docente estará ao mesmo tempo atuando como investigador, deixando de seguir o que está 

prescrito em esquemas preestabelecidos nos livros didáticos ou no regimento escolar, a fim 

de regular o seu processo de aprendizagem e assim se tornar um produtor do conhecimento 

pedagógico.  

 Uma formação profissional docente, apoiada na reflexão, implica um constante 

refazer pedagógico tendo como referência um longo caminho a ser desconstruído, para em 

seguida ser reconstruído e enfim consolidado, a partir da interação e mediação entre os 

profissionais docentes da escola em uma ação coletiva. Quando se concebe a escola como 

um contexto promotor de formação pessoal dos professores e alunos,  a aprendizagem 

compartilhada entre os pares (discente/docente) é um fator relevante, já que favorece a 

consolidação dos processos cognitivos de ambos.  

 Souza e Kramer (1991 apud Rego, 1998) afirmam que: “É crucial que os 

professores tenham acesso ao conhecimento produzido nos vários campos, mas é preciso 

dimensionar esse conhecimento na provisioriedade que o caracteriza, superando-se 

modismos apressados, classificações levianas da prática escolar e propostas de mudanças 

rápidas e superficiais (...).” Nesse sentido, a reflexão vem propiciar a articulação entre 

saberes internalizados pelo professor, elaborados desde sua formação acadêmica e o 

confronto com a realidade escolar, a fim de implementar ações inclusivas, oportunas e 

críticas. Pelo processo de reflexão profissional, o docente passa a apreciar as práticas de 

ensino tradicionais, com a finalidade de estabelecer relações com uma proposta pedagógica 

futura, e ao comparar os resultados de sua proposta de trabalho, sugerir modificações 

necessárias e pertinentes. 

 O estudo e análise das práticas e situações vivenciadas no dia a dia do contexto 

escolar podem: gerar novos pensamentos, novas problematizações, interrogações e 

questionamentos; produzir mecanismos e manifestações individuais ou coletivas na busca 

de soluções a esses questionamentos; promover mudanças e sugerir  momento de formação 

e discussão (Azevedo & Alves, 2004). Nesse cenário, percebem-se mudanças no contexto 

escolar toda vez que a escola se tornar o eixo norteador das transformações docentes por 

meio de uma aprendizagem compartilhada entre todos os agentes da educação. Uma 

mudança qualitativa se faz a partir da compreensão da história da instituição e da 

comunidade escolar, por meio de um diagnóstico para conhecer e preservar o seu 

patrimônio e a sua memória.  



Um indicador importante da formação continuada em sala de aula, é que os 

resultados desse investimento podem ser percebidos pelos efeitos positivos que causam 

tanto nas aulas (que passam a ser mais dinâmicas e interessantes) quanto nos alunos (que 

passam a  aprender com mais prazer e satisfação pessoal). Nessa perspectiva, ao utilizar a 

escola com centro de sua formação profissional, o professor tem a oportunidade de mudar 

a si mesmo e o contexto escolar, reconhecendo o potencial formativo que a escola lhe 

oferece. Diante de situações, sempre novas e enriquecedoras, que o espaço sala de aula 

proporciona, o professor possui elementos a serem pesquisados, antes de atuar com postura 

crítica em uma ambiente escolar.  

 As ações de formação continuada na escola, favorecem o desenvolvimento 

cognitivo desses profissionais, e, nesse sentido, Rego (1998, p. 107) pondera que “o bom 

ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções 

psicológicas que estão em vias de se completarem.” Não existe lugar mais propício do que 

a escola para se avançar nessa formação e, desse modo, colocar em prática as 

aprendizagens que foram adquiridas no contexto dos cursos de formação docente 

continuada. No ambiente escolar, o formando em educação pode dispor de uma 

intervenção ou colaboração de parceiros mais experientes e assim, pela aprendizagem 

mediada, trabalhar coletivamente os resultados alcançados durante o exercício do 

magistério.  

 A sala de aula, por mais que se planeje uma atividade, é um contexto singular 

repleto de situações imprevistas. Desse modo, o conjunto dessas situações, incluindo as 

mais inesperadas, repentinas, incertas, passa a ser para o professor um local de 

investigação e, portanto, um ambiente propício à formação docente.  

 Qualquer atividade em sala de aula com cunho pedagógico é um convite à 

aprendizagem de mão dupla, na qual o professor e o aluno se formam mutuamente. A 

equipe pedagógica, como um todo, tem uma vital importância nesse processo, uma vez que 

com as experiências variadas que cada elemento possui, pode-se criar e recriar uma 

solução pertinente aos problemas e conflitos do ambiente escolar. Até as conversas formais 

e informais entre os professores - envolvendo uma situação de aprendizagem, uma prática 

pedagógica diferenciada, uma dinâmica criativa, eficiente e inovadora – contribuem para a 

formação do docente, na medida em que colaboram no desenvolvimento de competências 

ainda em formação. Pacheco (2004, p.44) esclarece que:  

 



Essas conversas, que ocorrem entre uma e outra aula, na hora do recreio, 
da entrada ou da saída, demonstram que o aprender e o ensinar são partes 
de um mesmo processo, que não exclui o professorado; ao contrário, 
amplia e ressignifica seus saberes construindo e orientando sua formação, 
tecida pelas e nas redes de relações/interações vivenciadas no cotidiano. 

 

   

Azevedo (2004) reflete que durante a formação docente na escola, o profissional 

será capaz de apresentar uma série de situações problema e a partir do conhecimento de 

estratégias e modos de atuação diferenciados, estar apto a promover uma reflexão entre o 

que já foi feito e o que pode ser melhorado, modificado ou rejeitado. Todavia, esse mesmo 

autor adverte que qualquer modificação feita na escola em função de uma formação 

permanente, a instituição “precisa considerar, com seriedade, o diálogo com o saber que aí 

se produz” (p.24). O fato de pesquisar em sala de aula, sem propor novos projetos e 

práticas pedagógicas, não implica formação docente, pois essa exige, além dos construtos 

teóricos, a reflexão dos saberes para praticá-los socialmente no cotidiano da escola.    

 Quando a formação continuada pode ser enriquecida e aprimorada no contexto 

escolar, o professor terá a oportunidade de retirar de sua vivência uma situação para 

ilustrar sua formulação teórica, isso baseado na compreensão que tem do interior e do 

entorno da escola. Nesse contexto, os educadores têm a oportunidade de trocar 

informações sobre a metodologia utilizada no desenvolvimento de suas atividades, bem 

como os recursos que utilizam para trabalhar com determinado grupo de alunos. Essas 

oportunidades constituem-se em uma forma diferenciada de se aprender, pela permuta de 

experiências extraídas dos espaços destinados às aulas e, desse modo, o cotidiano escolar 

sugere situações formativas, pois é o espaço no qual se articulam as relações entre os 

saberes universais e a convivência harmônica, salutar entre os pares e o grupo. 

Giovanni (2003) aponta que a formação do professor se inicia na infância quando, 

em criança, esse profissional já simulava ser um educador. Nesse sentido, a formação não é 

linear, ou seja, não precisa, necessariamente, seguir uma estrutura rígida, uma seqüência 

hierárquica: curso de formação/graduação; exercício do magistério; lato sensu; mestrado; 

doutorado. A formação transcende essa cadeia hierarquicamente estruturada e volta para a 

questão do talento, do potencial e da identidade, professor comprometido com a prática 

social e científica dos saberes, trata-se, inclusive de uma questão de sucesso pessoal. 

Em seu percurso, o processo de formação continuada docente, pode iniciar com os 

primeiros contatos pré-profissionais, por meio dos quais o indivíduo manifesta admiração e 



vontade de se tornar um agente da educação. Esse indivíduo, apoiado no talento e no 

interesse pela profissão, começa a se preparar pedagógica e cientificamente para o 

exercício do magistério, normalmente, em uma universidade. Nessa formação, tem a 

oportunidade de atuar como aluno formando, na presença e sob orientação de vários 

educadores que, pela aprendizagem mediada, irão auxiliar o acadêmico a adquirir 

competências necessárias ao exercício da profissão, bem como aperfeiçoar aquelas que 

estão em formação. 

Não se pode negar que a formação depende em parte do próprio profissional, que se 

preocupa com sua atuação em sala de aula, procurando novas estratégias, novos rumos, 

práticas pedagógicas inovadoras dentro de concepções atualizadas. Todavia, a escola é um 

excelente espaço para o exercício da reflexão pedagógica, por que o contexto escolar forma 

tanto o aluno quanto o professor, pois um coexiste com o outro no processo de 

aprendizagem em uma instituição educacional. Tendo como instrumento o saber científico, 

o professor, pela aprendizagem compartilhada, irá se formar ao exercer seu ofício e assim 

auxilia na formação de um outro indivíduo. Nessa perspectiva, é capaz de construir 

referenciais e paradigmas por meio de sua prática docente, ao utilizar seus conhecimentos 

como fonte de atuação e pesquisa educativa, pesquisando inclusive a sua própria profissão 

(Bolzan, 2002). 

Por meio de uma trajetória continuada e reflexiva de desenvolvimento pessoal, os  

profissionais da educação – professores, especialistas, diretores – terão a oportunidade de 

se modificarem quanto à atuação em sala de aula, à atitude crítica, à postura didático- 

pedagógica. Ao se iniciar um curso de aperfeiçoamento de práticas docentes, o professor 

deve atentar, sobretudo, para suas necessidades formativas e sempre que o cotidiano 

escolar oferecer condições e oportunidades, implementar um processo de aprendizagem, 

pesquisa e problematização partilhados entre a equipe pedagógica e o orientador do 

projeto. 

Um dos aspectos que desenvolvem o potencial educador de um indivíduo é a forte 

intenção que ele tem de atuar com qualidade. Isso pode liberar um elemento catalisador de 

emoções e compromissos. A partir daí, o profissional é capaz de implementar uma 

formação centrada na escola na qual atua e, assim, investigar suas próprias condições de 

trabalho (Alonso, 2003). Nesse sentido, dificilmente um professor fica alheio quando se 

encontra em um curso de formação profissional, já que o objetivo dessa formação é a 



modificação de comportamentos, atitudes, dinâmicas e estratégias junto ao corpo discente 

e à instituição. 

 O processo de formação docente pode, por vezes, ser desencadeado pela 

contingência do momento, por exemplo, uma comunidade que não possui escola, mas que 

contém, em seu rol, um sujeito com habilidade e iniciativa para ensinar, embora não tenha 

freqüentado nenhum curso de formação anteriormente. Esse profissional pode iniciar a sua 

formação por meio da necessidade de alfabetização da própria comunidade (Marin, 2003). 

Tal formação se efetiva na solidariedade e na crença da potencialidade do outro, de forma 

singular, por meio de investigação, análise, compreensão e apreciação da realidade. Nessa 

perspectiva, a formação pessoal e profissional é um processo subjetivo (por ser pessoal, 

embora possa ser elaborado no social) e atemporal (porque é um processo contínuo e 

permanente). 

 Uma formação continuada significativa acontece, geralmente, em contextos 

coletivos e ajuda a promover a equipe, embora o interesse da formação seja, em seu 

primeiro momento, individual, quando o próprio docente procura um modo de se atualizar 

profissionalmente. A perseverança necessária à conclusão de mais uma etapa na sua 

formação, pode ser mantida com o apoio do grupo no qual o professor desenvolve 

atividades destinadas a essa formação. Obviamente que cada integrante do grupo conduz 

sua formação de maneira autônoma, original e legítima, entretanto as ações coletivas, 

tendem a ser solidárias, e desse modo, o discurso pedagógico pode ser melhor explicitado, 

e apreciado dentro de um processo de investigação - reflexão, levando-se em consideração 

a expectativa de todos os envolvidos, por meio da experiência da aprendizagem mediada e, 

por conseguinte, por meio da convivência social e histórica.  

 Dentro de uma dimensão coletiva de formação continuada do professor, as 

situações de acomodação e submissão tendem a desaparecer para dar lugar a uma atitude 

de questionamento, de expressão do pensamento. Desse modo, o profissional tem a 

oportunidade de expor dúvidas, idéias, sugestões e dilemas; interrogar e discutir problemas 

e certezas e buscar caminhos que levem a novas soluções (Giovanni, 2003). Nessa 

perspectiva, a formação em um espaço de intervenção coletiva, passa a ser um contexto 

promotor da (re)construção de identidades pessoais e sociais e dessa maneira espaços para 

descobrir novos sentidos à profissão.  

 O grau de autonomia alcançado pelo docente e sua capacidade de reflexão e 

indagação determinam o caráter prospectivo no processo de formação docente. Sendo 



assim, as ações mais relevantes, nesse campo de formação, são aquelas que levam o 

profissional a se apropriar de seu projeto de vida e assim conduzir seu processo de 

formação, independente e seguro da importância dessa formação no desenvolvimento de 

novas posturas a serem implementadas no ambiente escolar (Ribas, Carvalho & Alonso, 

2003). Nesse contexto, os profissionais envolvidos no processo de formação continuada 

devem expor seu próprio saber, para que o grupo possa buscar novas mediações com a 

prática docente de forma contextualizada e viável. A produção científica na área deve 

aumentar todo esse processo de análise. 

 Azevedo & Alves (2004, p.7), ao contribuir com pesquisas cujo enfoque é a 

formação do professor e dos demais agentes da Educação, afirmam que “a formação dos 

sujeitos se efetiva em redes e se ampliamos esta noção compreendendo que fazemos parte 

de diferentes, complementares e, muitas vezes antagônicas redes culturais; (...)”. Muitos 

serão os contextos da formação docente, um desses contextos  está voltado para as práticas 

em educação especial. Conforme Carvalho (1998, p.152), é necessário que se 

instrumentalize os professores com informações específicas e capacidades indispensáveis, 

que possibilitem atender as necessidades básicas de aprendizagem de qualquer aluno, ou 

seja, há que se promover uma mudança de postura frente às diferenças e, para tanto, faz-se 

necessário a revisão dos currículos dos cursos de formação de professores, incluindo temas 

que abordem a aprendizagem de alunos especiais ou com deficiências.  

Muito tem se discutido sobre a formação do professor sob a perspectiva inclusiva, 

porém ainda não se definiu o caminho a ser trilhado para uma efetiva atuação desse 

professor, no atendimento aos educandos que necessitam de uma atenção diferenciada.  

Nessa linha de pensamento, o profissional, ciente de sua procura por atualização em 

práticas docentes de vanguarda, inovadoras e que atendam à comunidade escolar, os 

interesses e diferenças dos alunos passam a ser o avaliador do processo e a instituir as 

modificações necessárias à aquisição de aprendizagens, de novos conhecimentos teórico-

práticos voltados ao aprimoramento do magistério. Sabemos que algumas escolas já 

possuem projetos de pesquisa colaborativa na área de formação de professores com o 

objetivo de conferir-lhes autonomia e emancipar sua dependência frente a outros 

profissionais, e isso se dá principalmente no que se refere à informática  educacional .  

 Fala-se muito em processo de aprendizagem cooperativa ao lidar com a formação 

docente, isso porque, nesse contexto, se encontra a construção e o aprimoramento de 



competências destinadas à prática de ensino articuladas entre o individual e o coletivo.  De 

acordo com Bolzan (2002, p. 19):  

 

O processo de interação caracteriza-se pela atividade compartilhada, 
sendo dirigida conjuntamente pelos sujeitos envolvidos nesse processo. A 
base de toda a atividade cooperativa é a ação conjunta, a negociação de 
conflitos, estabelecendo-se uma teia de relações que compõe o processo 
interativo de funcionamento assimétrico.  

 

Nesse quadro, não se deve conceituar aprendizagens coletivas como um conjunto 

de processos individuais, e sim como o resultado de intercâmbio de informações e da 

colaboração de todos os profissionais docentes de uma dada escola e ou curso formativo. 

Ao tratar a formação do professor como uma modalidade coletiva de aperfeiçoamento, isso 

implica dizer que os agentes cooperam entre si para alcançar objetivos e metas comuns, 

rumo ao sucesso escolar e desenvolvimento cognitivo dos educandos.  

 Quando se aprende a aprender coletivamente, os projetos desenvolvidos em equipe 

ganham mais força, mais aceitação e relevância, favorecidos pelas “redes de colaboração e 

intercâmbios de experiências, idéias e ideais necessários para os processos de 

aprendizagem colaborativa” (Giovanni, 2003, p. 220). Para que uma ação coletiva de 

formação docente seja implementada na escola, necessita-se de um engajamento coletivo e 

individual, visando à aquisição, armazenamento, registro e utilização de conhecimentos, 

práticas e experiências disponíveis na e para toda a instituição. Dessa forma, por meio de 

saberes de diferentes procedências e naturezas, pertencentes ao indivíduo ou ao grupo de 

trabalho cooperativo, irá se formar uma teia de conhecimentos a serem incorporados no rol 

de colaborações e contribuições de todos os integrantes da equipe escolar.  

 No entanto, devemos ressaltar que o processo coletivo de aprendizagem não se 

implementa pela simples acumulação de experiências e preceitos colecionados 

individualmente ao longo da formação, e sim quando teorias e práticas forem 

coletivamente utilizadas por todos os envolvidos no processo educativo. Tal processo deve 

atender às necessidades pedagógicas da escola, dos alunos e da equipe docente bem como 

permitir o compartilhamento de aprendizagens, a reflexão de experiências novas, o 

confronto e a análise dos resultados obtidos no espaço escolar. Nesse modo de pensar, a 

equipe deve procurar trabalhar coletivamente, sempre que possível, de modo que as 

disciplinas dialoguem entre si e o professor saia do isolamento da sala de aula e comece a 

trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar.  



Rego (1998, p.117) esclarece que:  

 
Os que trabalham na área de formação de professores não podem esperar 
mudanças na atuação do professor junto a seus alunos, se não mudarem a 
sua forma de atuar junto aos professores. Para que se possa ajudá-los na 
construção de novos conhecimentos (incidir na sua “Zona de 
Desenvolvimento Proximal”) é preciso partir daquilo que ele sabe. Nesse 
sentido, entendemos que o pensamento de Vygotsky também inspira 
reflexões, no que se refere à questão da formação dos professores. 

 

Quando se tem a intenção de trabalhar em grupo, articulando saberes em torno de 

um eixo temático comum, tal decisão favorece o trabalho em equipe em detrimento do 

exercício individual do magistério e desarticulado com a equipe pedagógica e até mesmo 

com a comunidade escolar. É na dinâmica interativa que as ações da formação continuada 

resultam em gestão participativa dos diferentes colaboradores da escola, o potencial 

educativo nas situações de trabalho se redimensionam, tornando amplos e versáteis. Nesse 

contexto, as relações de parceria entre os diferentes profissionais da escola e os inseridos 

nos cursos de formação continuada, que não pertencem à escola, se alargam em uma 

perspectiva rica e promissora. 

A formação do professor reflexivo, crítico e transformador traz implícita a 

necessidade do domínio de seus instrumentos de trabalho. A competência profissional é o 

primeiro compromisso pedagógico que o professor deve assumir para a transformação da 

sociedade. Será por meio dessa competência que o professor - educador irá formar novos 

sujeitos críticos, utilizando-se da articulação dos conteúdos escolares com a prática social 

do conhecimento. Obviamente, que as mudanças na prática do professor não se darão 

espontaneamente, já que a sociedade tecnológica sugere um rompimento com práticas 

tradicionais e a partir daí se forme um novo profissional, comprometido com a luta pela 

transformação da realidade social e histórica.  

A entrada da informática na educação promoveu uma nova relação entre os 

professores e alunos, uma vez que a chegada desta tecnologia sugeriu ao professor um 

novo estilo de comportamento em sala de aula. É necessário que o sistema educacional 

formule estratégias que garantam ao professor formar-se continuamente para desempenhar 

seu papel em uma sociedade que assume novas feições, marcada pelo domínio da 

informação e pelos recursos computacionais. Por meio da informática educacional, mais 

um recurso inovador e envolvente à disposição do processo de aprendizagem, o professor 

poderá desenvolver estratégias que contribuam no trabalho com as diferenças individuais 



dos educandos, tanto na estimulação para as aprendizagens, quanto na internalização dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. O CASO DA ESCOLA ROTARY 

 
 
 
 

4.1 O Contexto da Pesquisa  
 

 

Esta pesquisa foi tomando corpo a partir do ano de 2001, quando a pesquisadora 

passou a integrar o serviço itinerante do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação 

Especial – CEOPEE. Após um ano, a pesquisadora e a colega, professora Elza Helena 

Borges Resende, foram convidadas pela então diretora, Jane Luce Araújo, a dar 

continuidade ao projeto “Alunos Especiais no Mundo Micro da Tecnologia” desenvolvido 

no CEOPEE, na Escola Estadual Rotary. A referida escola, que atende alunos no ensino 

fundamental, está situada no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e foi criada 

pelo Decreto 6.162 de 03 de maio de 1960, sendo instalada em 15 de maio de 1961. Até o 

ano de 1994, a Escola Estadual Rotary ofereceu o ensino fundamental de 1ª à 4ª série. Em 

1995, com o aumento da demanda, ampliou o oferecimento de matrículas até a 8ª série do 

ensino fundamental.  

A Escola atendeu, no ano de 2003, um total de 972 (novecentos e setenta e dois) 

alunos do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série), sendo 60 (sessenta) alunos atendidos na 

modalidade de Educação Especial, em classes especiais; Oficinas6 e Classes Especiais7. 

Após inúmeros debates entre a escola e a comunidade escolar, foi feita a opção pelo 

regime seriado, entretanto, vale ressaltar que a escola já havia passado pelo regime de 

ciclos anteriormente. Na referida escola a avaliação, como parte fundamental do processo 

de aprendizagem, vem sendo realizada, não apenas no sentido quantitativo de verificação 

da memorização e retorno imediato dos conteúdos mas, principalmente, como instrumento 

propiciador do acompanhamento qualitativo, por meio de: avaliações formais; auto-
                                                
6Alternativa de atendimento em educação especial, que se destina a profissionalização e 
semiprofissionalização ou desenvolvimento da criatividade e que pode ser implantado na escola comum ou 
especial da rede regular de ensino. (Instrução 001/09 de 17/01/92 – SEEMG). 
7 Sala de aula, em escola de ensino regular, em espaço físico e modulação adequada para atendimento, em 
caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem. (Diretrizes nacionais 
para a educação especial na educação básica/Secretaria de Educação Especial – MEC;SEESP,2001) 



avaliação; conselhos de turno; acompanhamento pedagógico realizado pelos especialistas 

da educação e outros.  

A Equipe Pedagógica e Administrativa da Escola Rotary acompanha e viabiliza 

momentos de estudo e reflexão coletiva sobre avanços e problemas da escola, buscando 

sugestões, avaliando e implementado os projetos por intermédio de: reuniões pedagógicas, conselhos de 

classe, conselho de turma, SIAPE (Sistema de Avaliação Pedagógica) e Colegiado. 

A Escola Estadual Rotary, tendo por lema “Escola que Forma e Transforma”, 

busca oferecer e adaptar adequadamente os espaços escolares, para propiciar à comunidade 

escolar melhores acomodações e condições, a fim de promover o enriquecimento do 

processo ensino aprendizagem. A escola procura, ainda, o desenvolvimento de atividades 

diversificadas, por meio da utilização de: biblioteca, sala de vídeo, sala de informática, 

salas de aulas amplas, quadra poliesportiva e de peteca, horta e uma extensa área verde. Os 

alunos participam de atividades extraclasse tais como: apresentações teatrais, dança, 

atividades lúdicas, competições, campanhas, concursos e gincanas, promovidas ou não pela 

comunidade, além de aulas formais segundo a grade curricular do ensino fundamental. 

Além da sala de aula destinada ao ensino especial, essa pesquisa foi desenvolvida na sala 

de informática, onde estão instalados 8 (oito) computadores interligados em rede, um 

scanner e uma impressora. 

Na tentativa de assegurar a continuidade dos projetos implementados, a escola 

mantém as seguintes parcerias:  

"Cultura em Evidência"- Centro Social Urbano;  

"Mundo Micro da Tecnologia na Escola Estadual Rotary" - Centro de Orientação e 

Pesquisa em Educação Especial - CEOPEE;   

"Música na Escola" - Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi; 

"Oficinas de Artes" - Deputado  Nárcio Rodrigues;  

"Jornal Intelectus" - Papelaria São Miguel;  

"Monitoramento em Informática" - Bit Company;  

“Poder Legislativo Escolar” – Câmara Municipal de Uberaba.    

A Escola desenvolve também projetos internos que contam com a participação de 

toda a comunidade escolar, tais como:  

"Solidariedade na Escola"; 

"Informática Educacional  um desafio"; 

 



"Cultura &Arte", Projeto "Folk Fest"; 

"Famílias em Ação"; 

"Natal em Família"; 

"Trabalhando Valores Humanos";  

“Feira de Conhecimentos";  

"Jogos interclasses";  

Além dos projetos mencionados, a escola está integrada aos programas "Bolsa 

Escola” e “Bolsa Trabalho", contemplando vários alunos atendidos nessa instituição, e 

conta, ainda, com apoio de instituições locais como a Universidade de Uberaba, o Centro 

Interestadual de Línguas, o Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial - 

CEOPEE, os Centros Municipais  de Convivência da Criança e do Adolescente, o Centro 

de Referência da Infância e da Adolescência - CRIA, as Escolas Particulares de 

Informática e outras, que oferecem aos alunos atendimento clínico, social e educacional 

promovendo seu crescimento afetivo, cultural social e intelectual. 

No que se refere à organização das classes especiais, de acordo com documentos da 

escola, os objetivos das classes especiais são: 

 

- Identificar as barreiras no cotidiano escolar, com vistas à sua remoção, 

contribuindo assim com a diminuição da repetência e evasão escolar; 

- Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem dos alunos, provendo-lhes 

as competências fundamentais para plena participação na vida;  

- Favorecer um ambiente adequado à aprendizagem com metodologias e recursos 

pedagógicos diferenciados e número reduzido de alunos; 

- Oferecer currículo flexibilizado, atendendo as peculiaridades dos alunos;  

- Oferecer profissionais capacitados, com o perfil adequado ao trabalho com 

educação especial;  

- Possibilitar a integração do aluno “especial” no ensino regular;  

- Garantir um tempo maior para o trabalho em relação à formação do professor e 

o movimento de inclusão. 

 

As classes especiais seguem uma matriz curricular por etapas, elaborada pela 

supervisora e professoras.  No ano de 2004, os alunos encaminhados pelos professores do 

ensino regular, à educação especial, foram agrupados em três salas especiais, com vinte 



alunos em cada sala, divididos em três níveis ou etapas, segundo o processo de 

desenvolvimento individual e o tipo de dificuldade detectada (Anexo I – extraído dos 

arquivos da escola) pelas observações efetuadas, por meio dos seguintes procedimentos: 

 

 

- Observação direta pelo professor, registros e avaliações do aluno, em classe 

comum, durante o mínimo de um ano; 

- Revisão dos registros e avaliações do aluno pela equipe de especialistas da 

educação;  

- Entrevista com os pais abordando o trabalho da escola e o desenvolvimento dos 

filhos;  

- Elaboração de uma descrição de cada aluno, realizada pelas professoras das 

salas especiais, no início de cada ano (Anexo II. - extraído dos arquivos da 

escola). 

 

Após a análise dessas observações e registros é que se efetiva a matrícula do aluno 

na educação especial. 

Ao conhecer a referida escola, observamos o carinho e a dedicação de todos os 

profissionais, no trabalho com os alunos com necessidades especiais, que se encontravam 

matriculados nas três salas especiais somando sessenta alunos. A Escola Estadual Rotary  

trabalha com educação especial, há vinte anos, no modelo integrador, ou seja, atende os 

alunos que apresentam necessidades especiais, em salas especiais, até que sejam 

alfabetizados, então esses alunos são integrados nas classes de ensino regular.  

Esse trabalho integrador, segundo a equipe pedagógica da escola,  consegue bons 

resultados referentes à aprendizagem de alunos com dificuldades nas áreas cognitiva, 

motora e sócio-afetiva. Nessa perspectiva, para ilustrar, na escola existem alunos que 

passaram pelas salas especiais e que atualmente freqüentam a sétima e a oitava série do 

ensino fundamental. Carvalho (1998) postula que o modelo integrador nos remete à teoria 

do “ambiente menos restritivo possível” (AMR), centrado nas aptidões dos alunos, que 

devem ser preparados até que se realize a integração total no ensino regular. A mesma 

autora afirma ainda que as críticas geradas em torno do sistema AMR são verdadeiras, na 

medida em que a passagem de um ambiente restritivo, como as salas especiais para um 

ambiente integrador, como as salas de ensino regular, depende das características e das 



habilidades dos alunos, os responsáveis solitários por seus sucessos e fracassos. No 

entanto, não podemos deixar de reconhecer as conquistas alcançadas pela prática desse 

modelo, pois educadores de renome lutaram para que, nesses ambientes, pessoas 

deficientes, até então escondidas e absolutamente excluídas, encontrassem espaços de 

aprendizagem e convivência. 

Preocupada em oferecer uma educação de qualidade e comungando com a idéia da 

pesquisadora de que a tecnologia é detentora de grande potencial como recurso voltado à 

aprendizagem, e, principalmente, acreditando no uso do computador como poderosa 

ferramenta pedagógica, a diretora da Escola Estadual Rotary solicitou um projeto na área 

da tecnologia educacional (uso do computador como ferramenta pedagógica) que atendesse 

aos alunos com necessidades especiais, visto que, a escola possui uma sala de informática 

recentemente montada, destinada à prática educacional. Dessa forma, nasceu o projeto "O 

Mundo Micro da Tecnologia na Escola Estadual Rotary", cujo objetivo é utilizar o 

computador como ferramenta pedagógica, com os alunos e professores das salas especiais 

da Escola Estadual Rotary.  

Durante o desenvolvimento do referido projeto, surgiam questões que demandavam 

um maior aprofundamento teórico bem como uma criteriosa análise dos dados coletados, 

como: É possível, por meio da utilização do computador, promover um maior 

envolvimento do aluno com a aprendizagem escolar e consequentemente elevação da sua 

auto-estima?  Qual a melhor maneira de se utilizar o computador para atender as diferenças 

no contexto escolar? Qual seria o caminho a seguir para uma efetiva atuação na formação 

dos professores para o uso do computador como ferramenta pedagógica? Para o 

esclarecimento de tais questões, foi desenvolvida esta pesquisa, que propôs o atendimento 

aos alunos e professores das três salas especiais, bem como a supervisora, a orientadora e a 

diretora da Escola Estadual Rotary, usando o computador como instrumento facilitador das 

aprendizagens, enfocando o atendimento às diferenças, o desenvolvimento potencial do 

aluno, e a formação das professoras, no trabalho com a diversidade, rumo à proposta de 

inclusão. Para responder a essas questões, a pesquisa foi realizada em duas etapas: uma de 

observação com vídeo-gravações dos participantes e outra de intervenção mediacional, por 

meio de encontros com alunos e com a equipe pedagógica da escola. Como os alunos eram 

menores de idade, ao comparecer à escola, fora do horário de aula, foi obtido o 

consentimento dos pais, de acordo com o Anexo III. 

 



 

4.2 O Processo da Pesquisa 
 

 

Os participantes dessa pesquisa constituíram-se de cinco professoras – três das salas 

especiais, uma professora da oficina pedagógica e uma professora da oficina protegida - 

uma supervisora, uma orientadora, uma diretora, seis alunos da sala especial (três meninos 

e três meninas) trinta alunos da 2ª série do ensino regular, com idades entre 9 e 12 anos, 

uma colaboradora e a coordenadora do projeto (pesquisadora). Os critérios para a escolha 

dos seis alunos observados em sala especial, foram definidos pela pesquisadora juntamente 

com as professoras das salas especiais, ou seja, alunos sem diagnóstico de deficiência 

mental e sem diagnóstico de transtornos neurológicos, alunos que não apresentam 

transtornos de comportamento, porém alunos com um histórico de repetência, que,  até o 

final do ano letivo de 2002, ainda não haviam se alfabetizado, e por isso foram 

encaminhados pelos professores do ensino regular, à educação especial. Portanto, as três 

meninas e os três meninos tinham  todas essas características. Quanto aos alunos do ensino 

regular, o critério de escolha partiu dos alunos especiais, que propuseram serem da sala de 

2ª série, por funcionar, essa classe, ao lado da sala de informática, uma vez que os alunos 

dessa  série demonstraram grande interesse em aprender a lidar com o computador.  

Os encontros com os alunos foram realizados de abril a novembro de 2003, uma 

vez por semana, durante uma hora, no período vespertino (fora do período de aulas) na  

sala de informática da instituição. Com a finalidade de conhecer melhor os alunos (sujeitos 

da pesquisa) foi elaborado um questionário a ser respondido pela professora da sala de aula 

(Apêndice I). 

Houve três momentos diferenciados na pesquisa, sendo que o fim de cada momento 

caracterizava-se pelo fato de o aluno ser capaz de prosseguir com sua aprendizagem no 

próximo momento, com o domínio das ferramentas dos aplicativos (Paint, Labirinto e 

Labirinto com obstáculos). O último momento ficou reservado, então, para o processo de 

aprendizagem mediada, no qual um aluno mais capaz nas tarefas computacionais ensinaria 

um aluno menos capaz. Durante toda a pesquisa, foram utilizadas fotografias  para melhor 

ilustrar esses momentos. 

No 1º momento, o aluno da sala especial interage com o computador via mediação 

da pesquisadora, visando a conhecer o equipamento, por meio do aplicativo Paint. 



Optamos por trabalhar, inicialmente, com o programa Paint, por ser de fácil acesso, ou 

seja, estar contido no sistema Windows  e pela possibilidade de livre expressão do usuário, 

ao lidar com as várias opções de ferramentas disponibilizadas na tela desse aplicativo, 

como: lápis, pincel, texto, tinta de várias cores, spray de várias cores, formas geométricas 

básicas, recorte, linhas retas e curvas. O Paint é um aplicativo envolvente, o que pode 

possibilitar o desenvolvimento da criatividade, a facilidade em aprender a utilizar as 

ferramentas do referido aplicativo e assim “facilitar a mediação do comportamento 

compartilhado” (Skuy et al., 2002, p. 55). Os registros dos alunos realizados no programa 

Paint foram gravados no disco rígido do computador, e utilizados como exemplos no 

decorrer da pesquisa. 

Em relação ao 2º momento, dois alunos da sala especial interagiam em um mesmo 

computador, por meio de jogos de cunho pedagógico (Labirinto e Labirinto com 

obstáculos), posto que esses aplicativos oportunizam o desenvolvimento do pensamento 

lógico, bem como a interação dos educandos entre si, por meio da cooperação na resolução 

das situações - problema.  

Em seguida, o 3º momento contou com dois alunos – um da sala especial com 

experiência no aplicativo Paint e por isso considerado mais capaz e um da 2ª série do 

ensino regular, sem experiência no aplicativo Paint e assim considerado menos capaz – que  

interagiram em um mesmo computador e entre si, ou seja, o aluno da sala especial, 

conhecendo como deve ser utilizado o Paint, media essa aprendizagem para o aluno da sala 

regular.  

Paralelo aos três momentos da pesquisa, houve os encontros com a equipe 

pedagógica da escola - professoras, supervisora, orientadora e diretora - realizados 

quinzenalmente, no período da noite, com a duração de duas horas e meia cada. Nos 

referidos encontros, a equipe pedagógica, coordenada pela pesquisadora, trabalhou: textos 

referente ao uso do computador na escola e a mediação da aprendizagem; os mesmos 

aplicativos trabalhados com os alunos, bem como a análise pedagógica deste material, e 

avaliação do processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A 

Superintendência Regional de Ensino de Uberaba solicitou, junto à escola, relatórios 

avaliativos do projeto "Mundo Micro da Tecnologia na Escola Estadual Rotary.”Esses 

relatórios, contendo um parecer individual sobre a qualidade do trabalho desenvolvido, 

conforme Anexo IV (extraído dos arquivos da escola), foram elaborados pelos integrantes 



da equipe pedagógica da escola, que participaram dos encontros quinzenais propostos pelo 

projeto.  

No percurso do trabalho, foram efetuadas entrevistas com os seis alunos da sala 

especial, registradas em vídeo-gravações, abordando questões sobre seu desenvolvimento e 

sentimentos despertados durante o processo.Também foram realizadas entrevistas, com as 

professoras das salas especiais, registradas em audio-gravações, durante as reuniões com a 

equipe pedagógica, visando a coletar dados sobre o entendimento do grupo a respeito da 

aprendizagem dos alunos e da formação do professor do ensino fundamental (Apêndice II).  

Isso para verificar se havia uma concepção de aprendizagem na escola, ao lidar com as 

diferenças, a fim de que, posteriormente, a equipe pedagógica tivesse condições de dar 

prosseguimento ao uso do computador como ferramenta pedagógica dentro da abordagem 

sócio-histórica.  Os encontros para a realização das entrevistas também objetivaram a 

promoção de debates sobre os temas: aprendizagem, mediação e a questão da formação do 

professor.  

No desenrolar dessa pesquisa, com a finalidade de avaliar o envolvimento dos 

alunos nas atividades propostas, foram realizadas vídeo-gravações de cada um dos alunos 

participantes desta pesquisa, durante dois minutos ininterruptos, em dois contextos: na sala 

especial e na sala de informática. As observações foram realizadas em três momentos e 

dias distintos na sala especial (primeira, segunda e terceira aula) e três momentos e dias 

distintos na sala de informática (primeiro,segundo e terceiro momentos da pesquisa). 

Durante todo o processo da pesquisa, foram realizadas anotações em um “diário de 

campo”, para auxiliar  análises posteriores. 

Os níveis de envolvimento adotados nessa pesquisa foram categorizados em cinco 

parâmetros instituídos por Pascal e Bertram (1999, apud Formosinho e Formosinho, s/d).  

 

- nível 1 – aluno sem interesse na atividade; 

- nível 2 – aluno interrompe a atividade freqüentemente; 

- nível 3 – atividade quase contínua, com algumas interrupções; 

- nível 4 – atividade  contínua, com momentos de grande intensidade; 

- nível 5 – atividade intensa prolongada. 

 

Ao final das vídeo-gravações, as observações foram registradas em fichas de 

observação do nível de envolvimento dos alunos, com as adaptações necessárias à proposta 



de trabalho da pesquisadora, conforme Apêndice III e direcionadas aos sujeitos desta 

pesquisa (educação especial), já que tais atividades na proposta de Pascal e Bertram 

(Op.cit, 1999) são voltadas para a educação infantil. Na adaptação das fichas de 

observação da sala de aula, as atividades são referentes às experiências de aprendizagem 

que correspondem aos conteúdos curriculares da modalidade educação especial. Na 

adaptação das fichas de observação da sala de informática, as atividades são referentes aos 

programas e aplicativos utilizados, visando ao desenvolvimento das aprendizagens como 

um todo. A seguir serão analisados e discutidos os procedimentos e os três momentos desta 

pesquisa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO  NA ESCOLA DAS 
DIFERENÇAS 

 
 

 
No início da implementação do projeto “Mundo Micro da Tecnologia na Escola 

Estadual Rotary”, procurei  conhecer o contexto pedagógico no qual os alunos da educação 

especial estavam inseridos, por meio da participação nas atividades em sala de aula. Como 

pesquisadora, buscava meu espaço, que é bastante diferente do espaço das professoras das 

três salas, apesar de compartilharmos um mesmo contexto, nos dizeres de Fontana, (2000 

p.38) “Professora-pesquisadora e professora. Lugares articulados, mas diferentes no 

processo de pesquisa e na relação de ensino”.  

Acreditando que a relação de ensino na sala de aula, seja uma relação diferenciada 

nas intenções e objetivos, durante alguns dias,  procurei inteirar-me das atividades 

promovidas pela professora, em sala de aula, participando, e auxiliando os alunos na 

execução dos exercícios de leitura escrita, atividades de cálculo e outras. Pude observar, 

nessa participação, a relação de afeto e respeito que envolvia a professora regente de sala e 

os alunos,  no cotidiano escolar. Para ilustrar essa relação, a professora sempre se 

prontificava em ouvir os alunos e dar-lhes oportunidade de se manifestar livremente em 

sala de aula. A referida professora se expressava, claramente, quando procedia às 

explicações  para grupo, e quando percebia que algum aluno apresentava  maior 

dificuldade, atendia-o individualmente, procurando novas formas de explicação. Revi os 

vídeos feitos na ocasião para observar melhor esses aspectos. 

Durante essa convivência em sala de aula, fui conhecendo os alunos, dialogando e 

procurando localizar suas maiores dificuldades, bem como suas preferências no trabalho 

pedagógico cotidiano. Constatei, de forma assistemática, que a maioria dos alunos 

apresentavam uma baixa auto-estima, pois suas respostas mais freqüentes, frente às 

situações de novidade em atividades propostas, eram: “isso eu nunca vou conseguir fazer” , 

“minha cabeça é ruim, por isso não consigo aprender”, “não adianta me ensinar, porque as 

outras professoras já me ensinaram e eu até hoje não aprendi”. Analisei que, nesses alunos, 

o “não saber fazer” encontra-se fortemente incorporado em suas  ações, e isso se impõe, 

freqüentemente, antes da tentativa de vencer novos desafios de aprendizagem. Paín (s/d. 

apud Parente 2000) afirma que a capacidade de aprender está ligada a uma forte exigência 

social e que “a noção de fracasso atinge a imagem social da pessoa”. No contexto dessa 



pesquisa, os alunos encaminhados à educação especial, já possuíam um histórico de 

repetência nas séries iniciais do ensino regular e, por não conseguirem ser promovidos às 

séries subsequentes, foi constituído um quadro de fracasso no contexto social da escola. 

Além do referido quadro, também observei que os alunos da educação especial, 

apresentavam uma grande incidência de situações de agressividade, como brigas durante o 

recreio, ou comportamentos inadequados como conversar alto durante a participação em 

eventos culturais.  

Ainda observei que as atividades desenvolvidas em sala de aula voltavam-se muito 

mais para o trabalho individual, do que para o trabalho em grupo, impedindo assim que se 

procedesse um importante processo de interação na perspectiva da mediação socio-

histórica, a troca conhecimentos entre os pares. Essa minha inserção em sala de aula, 

anterior ao desenvolvimento da pesquisa, propiciou a abertura de caminhos e 

possibilidades de trabalho em sala de informática, que ainda não haviam sido pensados, 

como por exemplo o uso de jogos de cunho pedagógico. A interação no contexto da sala de 

aula remete à idéia de Bustamante (1993, apud Cano 2001, p.157), que se refere à 

informática como tecnologia sementeira, cuja utilização fertiliza outros campos, podendo 

suscitar mudanças qualitativas. A seguir, descreverei os resultados que foram percebidos, a 

partir  da observação das práticas pedagógicas com a utilização da informática 

educacional. 

 

 

5.1  O COMPUTADOR NA ESCOLA DAS DIFERENÇAS 
 

 

5.1.1 Momento de Conhecer o Computador: Criando com o Aplicativo Paint 
 

 

No primeiro momento dessa pesquisa, durante o primeiro encontro realizado na sala 

de informática, em abril de 2003, pude observar o entusiasmo e a alegria dos alunos ao 

adentrar a sala de informática, e ao se sentarem frente ao computador. Tal entusiasmo se 

caracterizava por perguntas tais como: “Esse computador é só para mim?” “Posso desenhar 

e escrever o que eu quiser mesmo?” Todos os alunos demonstraram grande interesse em  

começar a trabalhar com o equipamento, perguntavam, quase ao mesmo tempo, quais os 



procedimentos necessários para ligar a máquina e o que poderia ser feito naquele primeiro 

encontro. Nesse mesmo dia, os alunos puderam conhecer as partes do computador, como 

ligá-lo e os cuidados essenciais ao lidar com o equipamento. Aprenderam, ainda, o 

caminho a ser percorrido na tela do computador, para utilizar o aplicativo Paint, como 

ferramenta de introdução à informática.  

Inicialmente foram apresentadas as orientações necessárias, sobre como ligar o 

equipamento, ou seja, primeiro o estabilizador, posteriormente a CPU e por último o 

monitor. Por meio de um diálogo esclarecedor, os alunos foram instruídos sobre os 

cuidados básicos para uma adequada utilização do computador, como por exemplo, os 

movimento e do mouse – movimentos de vai-e-vem e rotatórios – a percepção da seta no 

vídeo, a função do teclado, a distância ideal entre o usuário e o vídeo, dentre outros. 

 Feuerstein (1980, apud Beyer, 2001, p.71) certifica que o agente mediador, 

“motivado por suas intenções, cultura e envolvimento emocional, seleciona e organiza os 

mundo dos estímulos para a criança.” Nesse primeiro dia, pelo processo de mediação, a 

pesquisadora, utilizando-se de um equipamento, por meio do sistema operacional 

Windows, demonstrou aos alunos o trajeto necessário para se abrir o Paint. Após observar 

a mediadora, os alunos foram para os seus computadores e tentaram repetir o trajeto 

observado, obtendo sucesso. 

Cada orientação de como utilizar o referido aplicativo era demonstrada, portanto, 

por mim no computador e toda vez que a curiosidade dos alunos assim o exigia, ou seja, os 

alunos buscavam aprender mais e mais sobre os recursos disponíveis desse aplicativo, 

inclusive, por meio de atuações independentes, clicando com o mouse, ora nessa, ora 

naquela ferramenta. Mediante o auxilio de alguém  mais capaz no uso do computador, os 

alunos foram realizando vários comandos com o aplicativo Paint, e passaram a solucionar 

problemas por meio do diálogo, da colaboração, da imitação e da experiência 

compartilhada entre eles e o agente mediador (pesquisadora).  

Durante a execução de tal aplicativo, os ícones mais utilizados inicialmente foram 

as formas geométricas e a borracha. Esta última, disponibilizada na tela do aplicativo, 

causou grande impacto pela possibilidade de correção do erro e reelaboração da expressão 

da idéia pretendida. As cores e as formas geométricas foram largamente exploradas pelos 

alunos em suas criações, na sala de informática nessa primeira atividade, evidenciando-se, 

assim, a importância do espaço individual e da livre expressão e comunicação de idéias e 

sentimentos, como se pode perceber, nas figuras 1, 2 e 3. Essas criações, que trilharam 



caminhos variados e originais, foram arquivadas na memória do computador, a fim de 

serem resgatadas, caso fosse de interesse dos alunos. 

 

 

 
Figura 1: Primeiro desenho produzido pela criança 1. 

 

 
Figura 2: Primeiro desenho produzido pela criança 2. 

 

 
Figura 3: Primeira Imagem produzida no Paint pela criança 5. 

 



Ainda nesse momento da pesquisa, os participantes tiveram a oportunidade de trabalhar 

com letras, palavras e textos, dentro do aplicativo Paint. Nas figuras 4A, B, e C, podemos 

perceber que o aluno passou a explorar mais esse aplicativo, associando os recursos de 

desenhos com as ferramentas destinadas à produção de textos. Nas palavras de Rego 

(1998, p. 106): “A qualidade do trabalho pedagógico está associada, nessa abordagem, à 

capacidade de promoção e avanços no desenvolvimento do aluno.” Durante a 

aprendizagem dos recursos do Paint, voltados para a produção de textos, notamos que os 

alunos evoluíram do mero desenho, para uma mensagem escrita. 

  

Figura 4 A: Nos primeiros encontros a 
criança 1 utilizava apenas as ferramentas 

voltadas para desenhos (maio/2003). 

Figura 4B: Um mês depois a referida criança 
passa a conhecer e utilizar a ferramenta texto 

(junho/2003) 
 

 

 
Figura 4C: Essa mesma criança, elabora textos, sem desenhos, no mês de julho/2003. 

 

Ao comparar essas três figuras, notamos que houve aprendizagem das ferramentas e 

recursos do referido aplicativo. Nessa perspectiva, dentro da concepção sócio histórica, a 

escola desempenha um papel primordial, na medida em que  tem como ponto de partida 

aquilo que a criança já sabe: no caso utilizar o aplicativo Paint e seus recursos: A escola 



possibilita à criança ampliar seus conhecimentos no caso da atividade proposta: 

compor textos com o referido aplicativo - incidindo, assim, na zona de desenvolvimento 

proximal desses alunos, desenvolvendo o seu potencial de aprendizagem. Nesse sentido, ao 

passar do desenho para a escrita no computador, o aluno  utiliza agora o teclado, 

encorajado pela minha ação mediadora.   

A mediação da individuação é uma etapa importante da aprendizagem mediada, já 

que ela aborda o desenvolvimento autônomo do aluno e sua personalidade única. Na escola 

das diferenças, o mediador procura conhecer na diversidade, as habilidades individuais de 

cada aluno, seu estilo e expressividade e o auxilia a desenvolver sua potencialidade de 

forma autêntica. Feuerstein, 1980 (apud Skuy et al, 2002, p.62) esclarece que: “A 

individuação pode ser relacionada com uma impressão digital que é  única e diferente para 

cada indivíduo. Colocar sua própria marca em algo, de forma independente e original, seria 

como deixar sua impressão digital”. Para exemplificar a individuação na sala de 

informática, as figuras 5A e B, 6A e B, ilustram a construção de um processo de 

identidade, no qual, progressivamente, os alunos,  por intermédio da informática, deixaram 

sua maneira própria e singular de elaboração e reelaboração da realidade.  

 

  
Figura 5A: Elaboração feita pela criança 6 

em abril/2003. 
Figura 5B: Reelaboração do mesmo arquivo 

efetuada no mês de julho/2003 

  
Figura 6A: Elaboração feita pela criança 3 

em abril/2003. 
Figura 6B: Reelaboração do mesmo arquivo 

efetuada no mês de junho/2003. 



Nesse contexto, a possibilidade de reelaboração dos arquivos produzidos em dias 

anteriores, também  constituiu parte importante do processo de reorganização do 

pensamento dos alunos. Tornou-se freqüente a retomada dos trabalhos anteriores para 

acréscimo ou mudança de detalhes nos desenhos ou textos. Ao final desse primeiro 

momento, por meio do estudo das reelaborações dos alunos, constatou-se o 

desenvolvimento do processo de individuação dos alunos, em direção a uma maior 

autonomia em relação ao mediador, obtendo maior crescimento cognitivo, ou seja, 

fornecendo-nos elementos que nos possibilitam inferir que houve acréscimo de estruturas  

mentais, no desenvolvimento da cognição.  A promoção da oportunidade de aprendizagem 

propiciadas pelas atividades com o aplicativo Paint, levou alunos e professores 

participantes dessa pesquisa a se lançarem ao próximo momento, com maior segurança ao 

lidarem com o computador, bem como no trabalho de criação e expressão.  

 

 

5.1.2  Momento das Interações: O Jogo como Instrumento de Trabalho 
 

  

O trabalho com a expressão foi desenvolvido logo no início do segundo momento 

da pesquisa, no qual os alunos trabalharam com os jogos de labirinto, iniciando pelo nível 

um, prosseguindo, gradativamente, até o nível seis de dificuldade. Ao se encontrar a saída 

do labirinto em determinado nível, automaticamente, o jogo passa ao próximo nível em 

ordem crescente de dificuldades.  

 

 
Figura 7: Jogo do Labirinto - Nível 1 



Foi sugerido pela pesquisadora que os alunos se organizassem em duplas para jogar. Todos 

gostaram da sugestão, e os próprios alunos escolheram suas duplas. Nesse momento, 

criamos, alunos e eu, um ambiente de colaboração, no qual ocorreu, de forma prazerosa, a 

troca de informações e conhecimento entre os pares.  Em dupla, nos computadores, os 

alunos buscavam a saída dos labirintos em ambiente de cooperação e colaboração, com a 

oportunidade de trocar idéias, experiências e  atuar visando ao coletivo, ao procurarem 

alcançar o objetivo do jogo que é encontrar as saídas dos labirintos. 

Por meio dos  jogos de labirinto, os alunos começaram a demonstrar maior 

companheirismo, quem descobria a saída primeiro "ensinava" ao outro, configurando 

assim a aprendizagem compartilhada e entre os pares, como pode ser visto na figura 8. 

 

 
Figura 8: Crianças em pares diante do jogo de labirinto. 

 

Foram registradas situações de encorajamento e motivação entre os alunos, tais 

como: “vai, você consegue, eu também pensei que não ia achar a saída, mas achei!”, 

mediando, assim, sentimentos de competência.  Conforme Feuerstein, 1980 ( apud Skuy et 

al, 2002) as pessoas têm necessidade  de se ligarem umas às outras e essa necessidade é 

fundamental para a existência social. Nos dizeres de Feuerstein, 1980 ( apud Skuy et al, 

2002, p.56): "A mediação do compartilhamento enfatiza a cooperação; o resultado é a 

promoção da competência em interações sociais." Neste contexto, segundo relato da 

professora regente da sala especial, onde se inserem os sujeitos dessa pesquisa, os alunos 

começaram, no contexto da aula,  a reivindicar o trabalho em dupla. Tal educadora atendeu 

e aproveitou, essa oportunidade, para estender o trabalho, no sentido de se organizarem em 



equipes com o intuito de realizar atividades curriculares, como elaboração de pequenos 

textos, leituras, e contação de estórias, o que ainda não haviam conseguido fazer no 

decorrer  do ano.  

Nessa etapa da pesquisa, observamos que os alunos já demonstravam alguma 

autonomia no uso dos computadores,  conseguindo  ligar e desligar os equipamentos, abrir 

os aplicativos trabalhados e cuidar da limpeza e conservação das máquinas. Ao final desse 

momento com os jogos e a interação, todos os alunos haviam conseguido passar, pelos seis 

níveis de dificuldade, propostos pelo jogo, em ambiente de respeito mútuo e colaboração. 

Feuerstein (1980, apud Skuy, 2002, p. 56) afirma que:  

 

 

A mediação do compartilhamento ocorre quando o mediador e o mediado 
ou um grupo de aprendizes atuam juntos numa atividade e respondem em 
conjunto. O mediador compartilha idéias e sentimentos, encorajando o 
mediado a fazer o mesmo. Compartilhar é uma necessidade recíproca de 
cooperação tanto no nível intelectual quanto no emocional. Envolve uma 
escuta aberta ao ponto de vista do outro e ser sensível aos sentimentos 
dos outros. 

 

Constatou-se, também, que os alunos que inicialmente necessitavam da mediação 

da pesquisadora, ou do colega para encontrar a saída no jogo, a partir do terceiro nível já o 

faziam sozinhos. O compartilhar foi um resultado significativo desse momento, uma vez 

que houve um forte sentimento de cooperação, durante o desenvolver dessa atividade. 

Desse modo, a equipe passou ao terceiro momento da pesquisa, no qual, mais uma vez, por 

meio do instrumento computador e com o auxilio da experiência da aprendizagem 

mediada, foram desenvolvidas atividades com os aplicativos Paint,  Jogos de Labirinto e 

Labirinto com Obstáculos. 

 

 

5.1.3 Momento da Mediação: O Encontro das Diferenças 
 

  Nesse momento da pesquisa, as crianças das salas especiais da Escola Estadual 

Rotary mediaram o processo de aprendizagem e oportunizaram a trinta alunos da  2ª série 

do ensino regular o desenvolvimento das mesmas habilidades e competências que haviam 

sido adquiridas nos dois primeiros momentos da pesquisa, acrescentando a utilização do 

Jogo de Labirinto com Obstáculos. Mais uma vez, ressaltamos a importância do 



computador como instrumento de trabalho, auxiliando a aprendizagem compartilhada e 

propiciando momentos de interação entre a diversidade no contexto escolar (Figura 9). 

 

 
Figura 9: A mediação na sala de informática. 

 

A escolha dessa sala do ensino fundamental foi feita, baseada no fato de os alunos 

da segunda série demonstrarem grande interesse em aprender a lidar com o computador, 

pois ainda não haviam tido a oportunidade de  utilizarem esse instrumento. Com base no 

socio-interacionismo de Vygotsky, Rego (1998) esclarece que: “Através da imitação as 

crianças são capazes de realizar ações que ultrapassam o limite de suas capacidades (...). É 

nesse sentido que Vygotsky afirma que a imitação é uma das formas de as crianças 

internalizarem o conhecimento externo. Após as explicações dos educandos considerados 

“especiais”, os alunos da segunda série foram capazes de imitar os procedimentos 

executados: como ligar o equipamento e atentar para os cuidados básicos ao utilizar o 

computador. Em seguida, mostraram o caminho para se chegar ao Paint e como utilizar as 

funções das ferramentas contidas na tela desse aplicativo.  

Os alunos mediadores orientavam com calma, paciência e respeito, e mediaram a 

aprendizagem, reproduzindo quase os mesmos procedimentos, quando da mediação 

realizada pela pesquisadora, no trabalho desenvolvido no momentos anteriores. Nessa linha 

de pensamento, a imitação é um dos possíveis caminhos para o aprendizado, um 

instrumento para a compreensão do sujeito (Rego, 1998). Essa mesma autora acrescenta 

que: “Vista por esse caminho, a imitação de modelos fornecidos pelos sujeitos assume um 

papel estruturante pois amplia a capacidade cognitiva individual” (Op. cit., p. 111). Ao 



imitar a mediadora, os alunos “especiais” ensinaram aos alunos do ensino regular como 

desenhar, pintar, colorir e a escrever, utilizando-se esse editor gráfico, dentro de uma 

atmosfera prazerosa, por meio das relações de afeto e respeito.  

Segundo Weiss & Cruz (2001), no relato de seu trabalho com a informática e os 

problemas escolares de aprendizagem, o trabalho cooperativo propicia a troca, e nesse 

sentido afirma que: “Todo processo de troca possibilita o desenvolvimento cognitivo para 

os parceiros” (Op. cit. p.86). Nesse contexto, observei que, nas situações de escrita, nas 

quais os alunos especiais tinham o domínio da ferramenta de texto, na tela do aplicativo, 

mas não tinham o domínio da escrita corrente, os alunos da segunda série muito 

contribuíram, utilizando-se de seus conhecimentos de escrita. Em momentos como esse de 

aprendizagem, a posição de mediado/mediador se invertia entre os pares, viabilizando 

assim, a experiência de ser, cognitivamente, ora o mais capaz e ora o que necessitava de 

assistência, durante a atividade.  

Góes & Smolka (2001, p. 53)  postulam que: 

O desenvolvimento da criança pode ser caracterizado como um curso de 
transformações pelas quais competências emergem e se diferenciam no 
plano intersubjetivo, configurado pelas ações do sujeito, mediadas pelo 
outro, e passam ao plano intrasubjetivo, configurado pelo processo de 
internalização. Isso significa que, dependendo das condições de 
aprendizagem, essas transformações vão conduzir à autonomia do sujeito 
em relação a algumas competências e abrir a possibilidade para o 
surgimento de outras. 

 

Pude perceber que, quanto aos alunos das classes especiais, as competências de 

mediador foram sendo construídas e, pela aquisição da autonomia, passaram a ensinar os 

alunos da segunda série, mesmo sendo considerados menos capazes no desempenho das 

tarefas escolares. Quando  solicitei uma avaliação oral do processo de mediação realizado, 

os alunos da educação especial manifestaram-se com as assertivas: “é bom ensinar para 

quem quer aprender”, “a gente também sabe ensinar", “eles estão na segunda série e a 

gente ensinou para eles”, “ele não sabia e aprendeu comigo”  e outras. Observei ainda, que 

durante o intervalo entre uma e outra aula, os alunos da segunda série apontavam os alunos 

da educação especial, dizendo aos colegas: “foi aquele ali que me ensinou a mexer no 

computador".  

Nesse momento da pesquisa, utilizei o que Feurstein, 1980 (apud Skuy et al, 2002, 

p.44), denominou mediação da competência, na qual o mediador estimula o mediado a 

desenvolver a autoconfiança necessária para se inteirar e desenvolver determinada 



atividade, com sucesso. De acordo com o mesmo autor: “O sentimento de competência não 

está necessariamente associado a um objetivo ou a uma definição absoluta de sucesso e sim 

à percepção do mediado de que está tendo sucesso” (Op. cit., p.44).  Dessa maneira, foi 

desencadeado um processo de aprendizagem e interação, no qual os alunos da educação 

especial, baseados nas relações de aprendizagem e na troca de conhecimentos, foram 

capazes de mediar toda a aprendizagem dos alunos do ensino regular, em sala de 

informática.  

 

 

5.2 OS NÍVEIS DE ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS: ENTRE DOIS AMBIENTES 

 

 
O nível de envolvimento descreve um estado em que o indivíduo está totalmente 

imerso na atividade educativa proposta, e pode ser reconhecido pela concentração, 

persistência, motivação e “pela intensidade da experiência tanto a nível físico quanto 

cognitivo e ainda por uma profunda satisfação” (Formosinho & Formosinho, s/d, p. 117). 

Para melhor analisar os níveis de envolvimento de seis alunos do projeto, os resultados das 

observações vídeo-gravadas foram organizados em gráficos, apoiados na escala de Laevers 

(apud Formosinho & Formosinho, s/d). No desenrolar desta pesquisa, o nível de 

envolvimento dos alunos foi observado, enquanto desenvolviam as atividades curriculares 

propostas pela professora em sala de aula, bem como aquelas que aconteciam na sala de 

informática.  

Segundo Chaves (1988, apud Oliveira, 2001, p. 17), ao se referir ao uso do 

computador, diz que “esta máquina traz o elemento motivacional, tanto para os alunos 

quanto para os professores.” Dessa forma, ao se comparar os níveis de envolvimento entre  

atividades com mesmos objetivos, desenvolvidas em sala de aula e em sala de informática, 

pude observar que os alunos obtiveram nessa última um maior grau de envolvimento. 

Os gráficos das figuras 10, 11, e 12, abaixo, representam os níveis de envolvimento 

observados no desenrolar de três atividades referentes à alfabetização: leitura, escrita e 

recorte e colagem, de acordo com a escala de envolvimento de Leavers ( apud Pascal & 

Bertram ,1999)  
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Figura 10 – Nível de envolvimento dos alunos durante a atividade de leitura. 
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     Figura 11 - Nível de envolvimento dos alunos durante a atividade de escrita. 
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Figura 12 - Nível de envolvimento dos alunos durante a atividade de recorte e colagem 



Em sala de aula, de acordo com os resultados demonstrados no gráfico da figura 10, 

a atividade na qual o maior número de alunos alcançaram o maior de envolvimento foi a 

atividade de leitura. Durante essa atividade, nenhum aluno demonstrou falta de interesse 

total, nem atividade intensa e prolongada. Ainda com relação a essa atividade, dos seis 

alunos observados, houve apenas uma incidência no nível dois, ou seja, somente um aluno 

interrompe a atividade freqüentemente. Dois alunos apresentaram atividade quase contínua 

com algumas interrupções. Desse universo, três alunos desenvolveram a atividade de modo 

contínuo, com momentos de grande intensidade. 

No que se refere à atividade escrita em sala de aula, pude perceber que três alunos 

mostraram sem interesse na atividade; um aluno interrompe a atividade freqüentemente; 

um aluno apresentou envolvimento contínuo com momentos de grande intensidade e um 

aluno desenvolveu a atividade de modo intenso e prolongado.   

 Quanto à atividade de recorte e colagem, de um total de 6 alunos, dois alunos 

manifestaram-se sem interesse na atividade; um aluno interrompe a atividade 

freqüentemente; um aluno apresenta atividade quase contínua com algumas interrupções; 

um aluno em atividade com momentos de grande intensidade e um aluno com atividade 

intensa prolongada. 

Quanto ao nível de envolvimento, durante atividades desenvolvidas na sala de 

informática, o mesmo foi registrado durante os três momentos analisados nesta pesquisa. 

De acordo com o gráfico da figura  13, as seis crianças observadas em atividade individual, 

no programa Paint, se envolveram de forma intensa e prolongada.  
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Figura 13 – Nível de envolvimento durante a atividade utilizando-se o aplicativo Paint. 

 

 



Do mesmo modo, de acordo com o gráfico da figura 14, em relação à atividade 

utilizando-se jogos de labirinto, durante o qual dois alunos trabalhavam usando o mesmo 

computador, foi observado que os seis alunos, também se envolveram de maneira intensa e 

prolongada. 
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Figura 14  - Nível de envolvimento durante a atividade utilizando-se os jogos de labirinto 

em duplas. 
Quanto ao terceiro momento da pesquisa, na qual os alunos das salas especiais 

monitoraram os alunos da segunda série do ensino regular, utilizando o aplicativo Paint  

por meio da aprendizagem compartilhada, pode-se verificar, mediante gráfico da figura 15, 

que os pares discentes se envolveram de forma intensa e prolongada.  
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Figura 15 – Nível de envolvimento durante a atividade de monitoramento utilizando-se o 

aplicativo Paint. 
 

 



Assim, posso concluir, pelos gráficos, que os alunos não demonstraram total falta 

de envolvimento nas atividades em sala de aula, entretanto, na sala de informática, esses 

mesmos alunos se mantiveram bem mais envolvidos, indicando forte interesse pelas 

atividades propostas. Em sala de aula, a atividade de leitura foi a que mais pareceu ter 

providenciado, para a classe, a oportunidade para desenvolver o seu potencial de 

aprendizagem, já que os alunos mantiveram-se envolvidos em níveis contínuos com grande 

intensidade. Isso me autoriza a dizer que, nessa atividade, a professora da sala especial 

apresentou uma boa qualidade de mediação de aprendizagem da leitura. Contudo, esse 

dado poderia ser melhor estudado, através da escala de empenho do adulto (Pascal e 

Bertram, 1999), o que fica como sugestão para pesquisas futuras, nessa mesma linha de 

investigação. 

Uma outra sugestão para estudos posteriores refere-se à possibilidade de as 

professoras da sala de aula, cujos alunos estão em processo de escolarização, independente 

do seu nível de escolaridade, desenvolverem as atividades curriculares, até hoje realizadas 

somente em sala de aula, com o material cotidiano, em sala de informática, para  obterem 

maiores níveis de envolvimento dos alunos nas atividades propostas. De acordo com 

Maimoni (2003, p. 307): “De esa actividad surgen otros tipos de actividad; en ella, los 

procesos psiquícos toman forma o son reorganizados, como en el juego, en el cual ocurren 

los processos de la imaginación, mientras que en el estudio son los processos de 

pensamiento abstracto.” Nesse sentido, sinto-me autorizada a concluir que, de acordo com 

o estudo e análise dos níveis de envolvimento, temos que, esses podem facilitar a 

articulação entre o desenvolvimento profissional docente, em relação ao dos educandos, e 

isso sugere aos professores a importância de se implementar práticas pedagógicas 

inovadoras.  

 
 
 
5.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A APRENDIZAGEM COMPARTILHADA 
 

 
Paralelo aos “momentos” que perpassaram a aprendizagem dos educandos, na sala 

de informática, houve quinze  encontros entre a pesquisadora e os representantes da equipe 

pedagógica da escola: professoras das salas especiais, especialistas da educação 

(orientadora e supervisora) e diretora. Como os resultados das atividades desenvolvidas 



com os alunos na sala de informática foram significativos, as educadoras sugeriram 

que fossem feitas reuniões formativas, para se debater a importância da informática 

educacional no processo de aprendizagem, seus recursos e sua aplicabilidade, bem como 

conhecer e avaliar as atividades desenvolvidas pela pesquisadora.  

Dentro da concepção sócio-histórica, Rego (1995) acredita que os professores 

possuem em sua bagagem formativa – “idéias, hipóteses, princípios explicativos e 

conhecimentos” que podem oferecer importantes subsídios na busca de novos modos de 

atuação e, portanto, de novas práticas pedagógicas. Durante os encontros com a referida 

equipe, entre maio e novembro/2003, foi pesquisado e divulgado o uso da informática 

como ferramenta pedagógica, abrangendo conhecimentos técnicos da máquina e reflexões 

referentes aos diversos usos do computador no contexto escolar.   Portanto, no cotidiano da 

escola, a prática demonstrou a necessidade de os professores estabelecerem uma relação de 

diálogo, criando condições e situações nas quais o corpo docente pudesse expor o que sabe 

e assim compartilhar informações, conhecimentos e práticas pedagógicas. 

Nos referidos encontros, que aconteceram quinzenalmente, desenvolvemos 

dinâmicas e atividades com as professoras das salas especiais da referida escola e com os 

demais componentes da equipe pedagógica, envolvendo informática e educação. Nessa 

ocasião, foram apresentados os modos de atuação da pesquisadora, que por meio de 

pressupostos extraídos da concepção vygotskiana, ao abordar aprendizagem mediada, 

apresentou às professoras uma maneira diferenciada de lidar com a diversidade no contexto 

escolar. Ao avaliaram esse momento, as professoras argumentaram que a mediação era um 

processo rico e que necessitaria ser melhor pesquisado e aprofundado. Nesse aspecto, a 

pesquisadora abordou a importância da formação continuada e permanente do professor. 

 
Figura 16: Equipe pedagógica trabalhando com a informática educacional. 

 



Placco (2003) expõe que nos encontros pedagógicos da equipe docente, por um 

lado há uma articulação de saberes, e por outro há que se considerar que “cada um, nessa 

interação, expõe seus pensamentos, modos de interpretação da realidade, suas perspectivas 

de ação e reação, seus motivos, suas intenções, seus desejos e expectativas...” (Op. cit., p. 

99). Ao avaliarem essa aprendizagem compartilhada, os professores foram capazes de 

expor suas dúvidas, aflições, inseguranças, a fim de buscar soluções coletivas para essas 

indagações. Neste sentido, Vectore (2003) comenta que o professor necessita, além do 

apoio à sua formação continuada, do apoio emocional, já que, suas ações são permeadas 

pela dimensão humana. Santos & Moraes (2003) advertem que as discussões em torno de 

novas tecnologias, seus impactos e campos de atuação na sociedade, sempre que possível, 

devem ser compreendidas e utilizadas como instrumentos mediadores para a promoção da 

aprendizagem. Durante os encontros entre os participantes docentes dessa pesquisa,  

analisamos e apreciamos textos enfocando os diferentes usos do computador na escola, e o 

cuidado ao inserir esse instrumento de trabalho no contexto educacional. Tomando por 

base essas leituras e debates, por meio de palestras proferidas pela pesquisadora, com foco 

na informática educacional, os educadores tiveram a oportunidade de ampliar sua 

compreensão de como elaborar um projeto que envolva diversidade e informática 

educativa.  

As mudanças tecnológicas e sociais ocorridas nos últimos anos e em curso 

inseriram o humano em um novo contexto, já que imprimiram um novo ritmo de 

relacionamento com a vida, transformando e criando novos hábitos, como por exemplo: de 

leitura, de ouvir, pensar, sentir (Dias & Chaves-Filho, 2003). Diante desse quadro, as 

professoras, fazendo releituras de conhecimentos sócio historicamente construídos pela 

sociedade, recriaram, no computador, atividades como palavras cruzadas, caça-palavras, 

carta enigmática e outras, para serem utilizadas tanto na sala de aula quanto na sala de 

informática, integrando, assim, os dois ambientes. Na elaboração dessas atividades, as 

professoras  utilizaram programas como Word, Power Point e Excel, já que detinham 

conhecimentos previamente adquiridos em curso de informática oferecido pela escola, no 

ano de 2002.  

Entretanto, embora tenha desenvolvido uma série de atividades, mediadas pela 

pesquisadora, a equipe reclamara da falta de domínio ao lidar com esse equipamento e do 

receio em não alcançar os objetivos propostos, bem como perder o controle da atividade. É 

fundamental, antes de uma implementação pedagógica efetiva na escola envolvendo 



computadores e aplicativos, discutir e refletir criticamente sobre o uso das diferentes 

funções da informática na educação. O domínio dessa ferramenta dar-se-á pelo treinamento 

continuo, bem como pela formação permanente do professor nessa área, visando ao 

aprimoramento e desenvolvimento de competências já adquiridas e por adquirir, para 

utilizar os recursos dos aplicativos com autonomia e criatividade. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, a equipe começou a avaliar o 

desenvolvimento dos alunos, procurando conhecer quais os procedimentos da informática 

por eles internalizados, bem como atentar para os que estavam em vias de formação, por 

meio do exame e avaliação das produções dos referidos alunos. De acordo com Vygotsky, 

(1930/2002, p. 113): 

 

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de 
um instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 
desenvolvimento. Usando esse método podemos dar conta não somente 
dos ciclos e processos de maturação que já foram completados, como 
também daqueles processos que estão em estado de formação, ou seja, 
que estão apenas começando a amadurecer e a se desenvolver. 
 

Nessa ocasião, a equipe pode discutir e perceber as mudanças ocorridas nas 

habilidades de relacionamento social, ao apreciar a troca interpessoal entre os pares (um 

aluno ensinando informática ao outro, ou auxiliando o outro a obter o sucesso no jogo), 

bem como outras competências aprendidas e desenvolvidas na convivência com os alunos 

da rede regular. 

Apesar de terem sido apenas dois encontros por mês, percebemos um grande 

interesse, por parte das professoras, esclarecendo dúvidas, treinando diretamente no 

computador, propondo outras atividades com o aplicativo Paint, planejando integrar a 

informática aos demais conteúdos da grade curricular das séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Outro momento importante dessas reuniões, foi oportunizar à equipe pedagógica o 

momento para se formarem e adquirirem competências necessárias ao uso do computador, 

dentro da perspectiva da informática aplicada à educação. Nesse sentido, tal equipe de 

profissionais pôde conhecer o aplicativo Paint, seus recursos e aplicabilidade, 

possibilitando, futuramente, o prosseguimento dos trabalhos efetuados pela pesquisadora 

na escola. Pude constatar, inclusive, que, após uma série de treinamentos, a equipe foi 

capaz de atuar com autonomia, criatividade e segurança, na sala de informática, com os 

recursos tecnológicos que a escola possui. 



As estratégias de ensino e aprendizagem compartilhadas pressupõem que um 

indivíduo se aproprie dos conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, ao mesmo tempo em que possibilitam sua atuação dentro do espaço social no 

qual está inserido (Moll, 1996, Coll et. al., 1998, apud Bolzan, 2002).  Nessa perspectiva, 

durante esses encontros, muito se refletiu sobre as  contribuições de uma formação docente 

continuada e permanente, para promover a qualidade do processo educativo. Embora  

saibamos que a formação de professores é gradativa e processual, a equipe está atenta para 

os benefícios que tal formação pode proporcionar no trabalho com as diferenças no 

contexto escolar.  

Assim, o ensino destinado ao desenvolvimento pleno dos educandos e professores, 

por meio de uma série de atividades voltadas ao conhecimento socio-historicamente 

construído, significativo e crítico, passa a ser um relevante instrumento para avaliar os 

conhecimentos dos indivíduos, suas ações e os procedimentos utilizados, por eles, na 

aquisição e internalização de saberes e habilidades. Esse processo educativo contribuiu 

para a compreensão das interações que se estabelecem entre os educandos e as outras 

pessoas durante o processo de escolarização, favorecendo a avaliação de suas  mudanças 

cognitivas e comportamentais , ao garantir que os próprios alunos e professores em 

formação avaliem o processo de aprendizagem e as atividades desenvolvidas durante esse 

processo.  

Uma educação compartilhada, por meio da experiência da aprendizagem mediada, 

pode esclarecer quais os motivos reais que levam, por exemplo, um determinado indivíduo 

a utilizar  uma determinada conduta, ou a se comportar de maneira diferenciada, bem como 

compreender o real significado que a atividade escolar pode ter para ele.A partir dessa 

aprendizagem, os educandos se modificam a  nível de consciência, de atitudes, habilidades 

e valores, assim como no grau e amplitude do conhecimento adquirido, fazendo relação 

entre os saberes aprendidos e a cultura sócio historicamente construída. Desse modo o 

processo de construção de uma identidade individual e social flui à medida que a escola dá 

oportunidade ao aluno de modificar os meios e instrumentos e, assim, transformar a 

sociedade, como um cidadão autônomo. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Ao me aproximar do final dessa pesquisa, gostaria de ressaltar que a formação do 

profissional docente é um dos desafios da sociedade contemporânea, uma vez que o 

analfabetismo não mais se restringe ao processo da escrita e da leitura, inclui, atualmente, 

o domínio de códigos cibernéticos, cujo domínio é necessário para que o indivíduo seja 

inserido nessa sociedade tecnológica de forma participativa crítica, tornando-se um agente 

transformador da realidade. Diante desse panorama, a incorporação da informática 

educacional nos cursos superiores de formação de professores é  importante,  uma vez que 

o conhecimento e o domínio dessa ferramenta pode promover mudanças na forma de 

elaboração, aquisição e transmissão dos conhecimentos, ampliar  possibilidades de 

trabalhar o conteúdo, de desenvolver novos métodos pedagógicos, levando a uma 

modificação do papel do educador em relação ao processo de aprendizagem.  

Frente às novas abordagens do conhecimento, propostas pela sociedade da 

informação e da comunicação, surgem propostas de formação de professores que propõem 

redirecionar estratégias para maior flexibilização dos papéis profissionais, dentro de uma 

perspectiva reflexiva, investigadora e crítica.  Nessa formação, o professor busca 

conhecimentos, dinâmicas, estratégias e métodos que o capacite a produzir e adaptar os 

recursos disponíveis às diferentes realidades educacionais, descobrindo e criando formas 

inovadoras quanto ao uso dos instrumentos em sala de aula. 

Nessa pesquisa, a concepção adotada foi a sócio histórica com base nos princípios 

de Vygotsky, embora o professor deva ter acesso a informações de diversas áreas do 

conhecimento, bem como a diferentes teorias existentes.  São diversas as contribuições 

desse pesquisador na área educacional, que sugere, inclusive, um novo paradigma que 

propicia um modo diferenciado de encarar a escola, o aluno, o docente, o conhecimento e 

as esferas sociais. Entretanto, o processo educacional não pode se ater, exclusivamente a 

esses princípios, posto que essa abordagem, assim com as demais vertentes das teorias na 

área da educação, não dão respostas a todas as questões, previsíveis ou imprevisíveis, que 

se observa no cotidiano escolar.  



Com base na pesquisa desenvolvida e na intervenção realizada em uma escola 

pública, abordando a informática educacional, foi possível constatar que o ambiente 

informatizado ofereceu grande flexibilidade de situações de aprendizagens, que se tornam 

imprescindíveis ao se trabalhar com as diferenças no contexto escolar. Um ambiente onde  

os alunos possam interagir, aprendendo, ensinando e colaborando de acordo com suas 

possibilidades, por meio de uma aprendizagem mediada. Nessa perspectiva, a escola  pode 

se transformar em um espaço mais humano, aberto às diferenças, na qual todos os agentes, 

valorizados em suas experiências, possam contribuir com o desenvolvimento dos processos 

de aprendizagem de forma dinâmica e prazerosa, independentemente de serem “ especiais” 

ou regulares.  

As investigações desta pesquisa confirmaram a prerrogativa de que, a despeito dos 

transtornos físicos, mentais ou comportamentais, o indivíduo é capaz de se envolver nas 

situações de aprendizagem e, conseqüentemente, aprender. 

Por meio do aplicativo Paint, os alunos aprenderam a utilizar o computador como 

ferramenta que possibilita uma constante elaboração e reelaboração  da realidade, o que 

colaborou no processo de construção de identidades enquanto sujeitos capazes de criar, 

expressar e  produzir conhecimentos. Utilizando-se desse aplicativo, os alunos passaram do 

desenho para a palavra e da palavra isolada para a construção de frases, e inclusive, 

chegando a produzir pequenos textos. Isso demonstra que a informática, articulada com os 

demais conteúdos da sala de aula, favoreceu o processo de expansão da aprendizagem,  

aumentando o potencial do aluno, qualquer que seja o seu nível de desenvolvimento 

escolar. 

 

  
Figura 17 -  Desenhos feito pela criança 4, sendo que no primeiro se encontra apenas 

um desenho evoluindo para desenho com textos. 
 



A oportunidade da livre expressão e a exploração da comunicação oral e escrita, 

somadas à valorização dos conhecimentos já internalizados pelos alunos, possibilitaram 

uma riqueza dos trabalhos produzidos,  tendo como instrumento o computador.   A 

 

exploração dos recursos do referido aplicativo, inicialmente voltada para o conhecimento e 

domínio de formas e cores, permitiu aos alunos a exploração de seu potencial criativo por 

meio de uma ferramenta diferente dos tradicionalmente utilizados: lápis, papel, tinta, 

tesoura, dentre outros. Posteriormente, pela utilização da ferramenta texto disponível no 

aplicativo Paint, foi percebida a evolução da escrita que perpassou o registro de letras e 

sílabas até a construção de sentido por meio de pequenos textos, cujo conteúdo expressava 

saberes produzidos em sala de aula, integrando assim os conhecimentos adquiridos em 

múltiplas situações de aprendizagem. 

Pude notar que os alunos que apresentavam dificuldades no conteúdo matemático, 

em sala de aula, digitavam operações de adição e subtração no computador, bem como 

seus resultados. Outro aspecto relevante é que os alunos das salas especiais que se 

recusaram a escrever em outras situações de aprendizagem (principalmente na sala de 

aula), passaram se expressar livremente ao digitarem frases na tentativa de explicar seus 

desenhos elaborados no computador. Podemos dizer que eles, nesse momento, 

compreenderam um pouco mais a função da língua escrita. 

No trabalho com a informática aplicada à educação, durante o qual não havia a 

preocupação de cumprir conteúdos programáticos, nem medir o desempenho escolar por 

meio de avaliações quantitativas, oferecemos um espaço para que as aprendizagens 

fluíssem como parte de um processo de humanização no qual fosse respeitada a formação 

da identidade do aluno. 

 

  
Figura 18 -  Desenho criado e reelaborado pela criança 2 

 



Isso tudo está de acordo com Vygotsky, quando postula que o desenvolvimento do 

individuo está intimamente relacionado com o contexto sócio-cultural, no qual está 

inserido. Quanto mais instrumentos de mediação da aprendizagem forem disponibilizados 

no contexto escolar, maior será a possibilidade de descobrir, inovar e criar práticas 

pedagógicas promotoras do desenvolvimento cognitivo. A mediação e as atividades 

propiciadas pelo uso do aplicativo Paint permitiram que cada aluno atuasse de acordo com 

seu potencial de aprendizagem, sem que fossem promovidas adaptações ou adequações na 

sala de informática. Por intermédio da informática, ao utilizarem o mesmo aplicativo, sem 

ajustes ou adaptações nas atividades em virtude das diferenças, os alunos interagiram de 

forma harmoniosa com o computador, contribuindo inclusive com a aprendizagem dos 

pares discentes do ensino regular.  

Nas situações de aprendizagem oportunizadas pelo uso de jogos no computador 

(como por exemplo o jogo do labirinto) houve uma interação entre os alunos, durante a 

qual pude observar a satisfação do grupo em partilhar suas descobertas com outros alunos. 

Isso me leva a interpretar que a descoberta de caminhos, na tentativa de alcançar a solução 

do jogo, possa incentivar os alunos a procurar, no cotidiano, novos percursos na resolução 

de tarefas apresentadas no contexto escolar. 

No processo de interação dos alunos, permeado pela mediação do 

compartilhamento,  percebi também que o encontro das diferenças, ao contrário do que 

pensam os educadores favoráveis à homogeneização,  constituiu-se em um valoroso 

referencial, quando destinados a compreender o processo de aprendizagens. Ao utilizar a 

informática, pude inferir que essa ferramenta não propicia situações de passividade, apatia 

ou incapacidade diante das atividades propostas.  

 A participação dos alunos, tanto nos momentos individuais como nos momentos 

em pares, foi constante e dinâmica, oportunizando diferentes atuações, em diferentes 

situações de aprendizagem. Sendo assim, posso afirmar que houve uma elevação da auto-

estima dos alunos por meio da inversão entre os pares, da posição de mediado a mediador, 

durante a qual não houve uma supremacia cognitiva atribuída a um determinado aluno, e 

sim um interesse em ensinar e aprender por meio da aprendizagem mediada. Alunos 

estigmatizados como especiais, tiveram o seu momento de ser o mais capaz. 

Uma escola que se preocupa com a aprendizagem de todos os seus alunos deve 

rever, constantemente, seus valores e concepções, em busca da superação das dificuldades, 

individuais ou sociais, pautada na relação de respeito à diversidade e pluralidade de 



pensamentos, em um ambiente de cooperação, no qual os professores se constituam 

parceiros de seus alunos no processo de aprendizagem. Essa escola deve, inclusive, 

promover debates em torno da formação docente continuada, visando a esclarecer, junto 

aos professores, a importância de uma atualização permanente aliada à formação em 

serviço no contexto escolar. 

Antes de introduzir a informática na escola, os agentes da educação, naquela 

instituição concebiam o processo educativo dentro da abordagem da escola tradicional, 

entretanto havia um grande interesse em promover mudanças no sentido de beneficiar a 

aprendizagem dos alunos. A criação de práticas pedagógicas inovadoras, ao lidar com a 

informática educacional na escola das diferenças, veio certificar que o uso do computador 

na educação pode vir ao encontro das necessidades especiais de aprendizagem também dos 

professores, oportunizando espaço de expressão e desenvolvimento da criatividade, da 

interação social, da troca e aquisição de conhecimentos e, acima de tudo, da promoção do 

humano.  

No processo de mediação com as professoras, foi possível analisar e apreciar a 

necessidade de se conhecer as várias teorias elaboradas nas diversas áreas do 

conhecimento, a fim de que o conhecimento do senso comum, advindo da prática em sala 

da aula, pudesse ser superado, conduzindo o professor a se instrumentalizar teórica e 

tecnicamente. Encerro com um trecho da obra de Calvino (2002, p.19-20) que exalta o 

valor da “leveza”, uma de suas propostas para o novo milênio, que julgo ser imprescindível 

à educação: “Cada vez que o reino humano me parece condenado ao peso, digo para mim 

mesmo que à maneira de Perseu eu deveria voar para outro espaço. Não se trata 

absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de 

ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, 

outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em 

contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos...”  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

 

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS SALAS ESPECIAIS  
 

 
QUADRO I 

 
Natureza das dificuldades dos alunos da Profa. 3  

 
 

  SOCIO  
NUMERO DOS ALUNOS IDADE COGNITIVA AFETIVA MOTORA OUTRAS 

1 12 X    
2 12 X X  X 
3 12 X X   
4 10 X   X 
5 14  X   
6 12 X   X 
7 13 X X   
8 12 X    
9 13 X X   
10 10 X X   
11 13 X X   
12 13 X X   
13 12 X    
14 12 X X   
15 14 X X  X 
16 9 X X   
17 14 X X   
18 14 X X   
19 25 X    
20 14 X    
21 10 X    
22 12 X X   
23 13 X    
24 14 X    

 
 
 
 



 
QUADRO II 

 
 

Natureza das dificuldades dos alunos da Profa. 2 
 
 

  SOCIO  
NUMERO DOS ALUNOS IDADE   COGNITIVA AFETIVA  MOTORA  OUTRAS 

1 10 X  X  
2 15 X X X  
3 11 X X X  
4 10 X X X  
5 9 X    
6 10 X X X  
7 13 X X X  
8 34 X X X  
9 10 X X X  
10 11 X X X  
11 12 X X   
12 9 X  X  
13 10 X X   
14 11 X  X  
15 12 X  X  
16 10 X X X X 
17 9 X X   
18 7  X  X 
19 11  X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

QUADRO III 

 
 

Natureza das dificuldades dos alunos da Profa. 1 
 

   SOCIO   
NUMERO DOS ALUNOS IDADE   COGNITIVA AFETIVA  MOTORA  OUTRAS 

1 9 X  X  
2 10 X    
3 11 X X   
4 11 X    
5 10 X    
6 10 X  X  
7 8 X    
8 10 X X   
9 8 X  X  
10 12 X    
11 8 X X   
12 10 X    
13 10 X X   
14 10 X X   
15 9 X    
16 10 X X   
17 9 X    
18 9 X X X X 
19 9 X   X 
20 9 X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ALUNOS – A AVALIAÇÃO DAS PROFESSORAS 

DAS SALAS ESPECIAIS 
 
 

PROFA. 3 
 

ALUNO 1 

É um aluno que veio do Ensino Regular onde não teve condições de acompanhar o 

desenvolvimento da turma por apresentar sérias dificuldades de aprendizagem.. Necessita 

de um trabalho individualizado. Já tem conseguido fazer pequenas interpretações e leitura, 

realiza com algum sucesso operações de adição e subtração.  Executa razoavelmente as 

atividades propostas, quando orientado de perto. 

 

ALUNO 2  

O aluno foi matriculado no Ensino Regular em 1999 tendo freqüentado o Ensino Regular 

por um ano e meio, não obtendo um desenvolvimento satisfatório e necessitando de 

atendimento mais individualizado. Foi então encaminhado à classe especial. Ele apresenta 

muita dificuldade na leitura o que o torna ainda mais tímido. Sua dicção não é perfeita 

tendo o mesmo recebido acompanhamento fonoaudiológico.  Demonstra mais facilidade 

em trabalhar com a matemática.  Atualmente tem recebido atendimento psicológico, 

apresentando-se menos agitado e nervoso. 

 

ALUNO 3 

O aluno matriculou-se aos 07 anos no Ensino Regular. Durante este ano não obteve 

progressos, não conseguindo acompanhar o desempenho da turma. Foi então encaminhado 

ao Ensino Especial. É um menino de porte pequeno, tímido, mas consegue socializar bem 

com os colegas. É um aluno lento e que apresenta muita dificuldade de aprendizagem 



necessitando de muito tempo para fixação dos conteúdos.  Requisita sempre ajuda, 

mostrando-se inseguro e carente. 

ALUNO 4 

O aluno cursou o Ensino Regular em uma outra escola pública da cidade, não conseguindo 

resultados satisfatórios. Foi encaminhado então para a E.E.Rotary sendo matriculado na 

classe especial em 2001. Tem apresentado bons resultados desde que resguardado seu 

tempo. Ele apresenta sérios problemas de dicção, o que afeta sobremaneira sua leitura e a 

escrita. È um aluno franzino, mas muito ágil. 

Demonstra dificuldades na interpretação de pequenos textos e seu raciocínio é lento. É um 

aluno agitado, nervoso, impaciente e inquieto. Não tem um bom relacionamento com os 

colegas, envolvendo-se em brigas constantemente. É explosivo e imaturo para sua idade 

cronológica. 

 

ALUNO 5 

O aluno freqüentou o Ensino Regular em uma Escola Pública, vindo para a E.E.Rotary em 

2001, matriculando-se no Ensino Especial. É um aluno que vive muitos problemas 

familiares. Ele tem dificuldades de se expressar. Não gosta de ler e se diz revoltado com 

sua vida. Procura chamar atenção com atitudes agressivas. Tem muita dificuldade nas 

atividades dadas. O apoio ao aluno é dado pela equipe pedagógica, já que sua família não 

aceita muito as suas limitações. 

 

ALUNO 6 

O aluno matriculou-se na 1ª série do Ensino Regular em 1998. Como não conseguiu o 

desenvolvimento necessário foi encaminhado ao Ensino Especial. O mesmo que aconteceu 

com seu irmão mais velho, hoje na 6ª série do Ensino Regular. Ele tem problema de 

dicção, um raciocínio lento, mas com esforço e acompanhamento tem conseguido realizar 

certas atividades. Faz tratamento neurológico. 

 

ALUNO 7 

O aluno matriculou-se na escola em 1999, vindo de uma outra escola pública onde 

freqüentou o Ensino Regular, por alguns anos, sem êxito e com sérios problemas de 

comportamento e relacionamento. É um aluno muito agitado, nervoso, irrequieto e até 

agressivo diante de certas ocasiões e/ou situações. Está em tratamento psicológico e 



neurológico. Foi encaminhado pela escola para o CEOPEE, porém não quer freqüentar. Ele 

apresenta muitas dificuldades, principalmente na escrita.  

Necessita de muita atenção e acompanhamento individualizado. É muito carente e 

extremamente violento quando algo não lhe agrada, chegando a perder totalmente o 

controle de suas ações. 

 

ALUNO 8 
O aluno freqüentava o ensino regular. Com muitas dificuldades ele não conseguiu 

acompanhar a sala, tendo seu atendimento comprometido. Estando no ensino especial, seu 

comportamento melhorou, pois a sua indisciplina era proveniente do “não dar conta de 

fazer”. Mais participativo e atencioso, já se observa um progresso. Mesmo assim, tem 

dificuldade na leitura e para escrever palavras simples. Seu raciocínio para matemática é 

bom, consegue reconhecer os numerais até 200 e já realiza adição e subtração com reserva 

e reagrupamento na ordem das dezenas. 

 

 ALUNA 9 

Como sua irmã gêmea, matriculou-se em 1997 na 1ª série do Ensino Regular onde 

permaneceu durante dois anos consecutivos, porém não conseguiu os pré-requisitos 

básicos à série seguinte. Foi então encaminhada à classe especial, onde tem conseguido 

com um trabalho muito individualizado e afetivo o seu desenvolvimento e crescimento 

cognitivo. Tem um raciocínio lento e muita dificuldade na interpretação de pequenos 

textos e enunciados, o que dificulta a realização das atividades propostas. 

 

ALUNO 10 

É irmão das alunas Jéssica e Juliana e como elas, precisou ser encaminhado a classe 

especial por apresentar dificuldades de aprendizagem, memorização, socialização.  É 

agressivo e irrequieto. Seu raciocínio é lento, e tem muita dificuldade na escrita e leitura. 

 

ALUNO 11 
 
O aluno foi matriculado na escola em 1999, cursando inicialmente a 1ª série do Ensino 

Regular. Vive com a mãe e mais 4 irmãos e não tem uma estrutura familiar. Ele apresenta 

sérias dificuldades de aprendizagem, não conseguindo concentrar por muito tempo em uma 

atividade. Seu raciocínio lógico matemático é lento. No ano anterior foi integrado a uma 



turma do Ensino Regular devido a problemas familiares, porém não conseguiu um 

desenvolvimento satisfatório e apresentou problemas comportamentais. Esse ano retornou 

à classe especial e já começa dar sinais de adaptação e desempenho. 

 

ALUNA 12 

Matriculou-se na E.E.Rotary em 1997 freqüentando por dois anos o Ensino Regular, não 

alcançando êxito e desempenho necessários.  É uma criança que apresenta muitas 

dificuldades de aprendizagem, tanto na leitura como escrita e no raciocínio lógico 

matemático. Além de tais problemas convive com muitos conflitos familiares o que reforça 

suas dificuldades, não tendo em casa nenhum tipo de ajuda ou apoio escolar. 

Sua irmã gêmea estuda na mesma turma que ela. A mãe foi aluna da escola em anos 

anteriores também freqüentando o Ensino Especial. 

 

ALUNO 13 

Sempre estudou na E.E.Rotary, ficando um ano no Ensino Regular e há quatro anos 

freqüenta o Ensino Especial. Apresenta dificuldades sérias em relação ao raciocínio lógico 

matemático, a leitura e escrita. É um aluno irrequieto, mas relaciona-se bem com os 

colegas. É um menino alegre e comunicativo. Só consegue realizar as atividades propostas 

com ajuda individualizada, levando-se em conta seu tempo. 

 

ALUNO 14 

O aluno matriculou-se na E.E.Rotary em 2001, após ter cursado durante 4 anos a 1ª série 

do Ensino Regular em uma outra escola pública, de onde foi encaminhado para o CEOPEE 

com o objetivo de receber atendimento psicopedagógico e lá encontra-se até hoje.  

 É um aluno muito inibido, mas seu relacionamento com os colegas já melhorou, pois antes 

não conseguia interagir com o grupo. Apresenta uma leitura razoável, sentindo às vezes 

perturbado pela sua timidez. Quanto a escrita, demonstra algumas dificuldades e o seu 

raciocínio é lento, necessitando de um tempo maior para chegar ao resultado final. 

 

ALUNO 15 

O aluno matriculou-se este ano na E.E.Rotary numa classe especial . Anteriormente, 

cursou o Ensino Regular em duas escolas, uma pública e outra particular durante 5 anos e 

recebeu atendimento psicopedagógico no CEOPEE durante 4  anos.  Atualmente, recebe 



atendimento clínico e pedagógico na Universidade de Uberaba. É um aluno tímido, que 

tem dificuldade em se relacionar com os demais. Fala pouco, sendo necessário um trabalho 

mais individualizado para que ele se manifeste. Ele tem problema de dicção o que 

prejudica sua leitura e escrita. Tem dificuldades na execução das atividades propostas. 

 

ALUNO 16 

O aluno matriculou-se este ano no Ensino Especial da E.E.Rotary. Anteriormente cursou 

por 3 anos uma escola pública municipal, não alcançando êxito. É um aluno desatento e 

muito lento, sendo necessário a todo momento lhe chamar a atenção. Ele tem um leitura 

razoável, porém necessita de acompanhamento individualizado. 

 

ALUNA 17 

A aluna matriculou-se na E.E.Rotary em 2002, na 2ª série do Ensino Regular, frequentou 

durante todo o ano, porém não conseguiu acompanhar a turma, demonstrando muita 

dificuldade de fixação e organização mental,  sendo  então encaminhada para à classe 

especial. É muita lenta. Demonstra dificuldades na leitura, escrita e raciocínio lógico 

matemático. É uma aluna agressiva e não respeita o espaço dos colegas, provocando 

constantemente muitos atritos. É desatenta e dispersa. Apresenta muita dificuldade na 

realização das atividades propostas em sala de aula. 

 

ALUNA 18 

A aluna freqüentou por quatro anos o Ensino Regular em uma outra escola pública, não 

conseguindo quase nenhum progresso em sua aprendizagem. Ao ingressar em 2001 na 

E.E.Rotary, encaminhada ao Ensino Especial recebeu atendimento individual e afetivo, 

conseguindo daí grandes progressos. Já apresenta uma leitura razoável, interpreta pequenos 

textos com facilidade e tem realizado bem as atividades propostas. Também recebe 

atendimento psicopedagógico no CEOPEE por 3 anos. 

 

ALUNO 19 

A aluna veio de São Paulo, onde freqüentava escolas especializadas. Ela é portadora da 

Síndrome de Down. Mudou-se para Uberaba em 1999 e matriculou-se E.E.Rotary na 

classe de ensino especial. Tem muito apoio e acompanhamento familiar.  Tem conseguido 

bons resultados desde que sejam respeitadas suas necessidades e tempo. Já consegue ler e 



escrever palavras e frases, e tem uma leitura compassada. Em 2002, foi integrada na 2ª 

série do Ensino Regular, porém não conseguiu o desenvolvimento esperado, apresentando 

sérias dificuldades de aprendizagem como também de adaptação à uma turma de mais de 

30 alunos , devido ao movimento e encaminhamento das atividades, tornando-se dispersa, 

irritada, com desempenho insatisfatório. Retornou então a 3ª etapa do Ensino Especial 

onde está bem integrada e voltou a ser participativa e interessada.  Mesmo com suas 

dificuldades, ela não deixa de realizar suas atividades e gosta de participar das atividades 

artísticas e sociais promovidas pela escola. 

 

ALUNO 20 

Matriculou-se na E.E.Rotary em 1997 na 1ª série do Ensino Regular e posteriormente foi 

encaminhado à classe especial, por não ter conseguido o desempenho necessário.  Fez 

tratamentos psicológico e neurológico. Durante algum tempo não quis freqüentar a escola e 

por isso sua mãe o transferiu de escola buscando uma adaptação, o que só conseguiu após 

algum tempo em uma escola especializada. Agora em 2003, regressou à escola, mostrando-

se mais calmo e participativo. Tem um bom relacionamento com os colegas da turma. 

Executa razoavelmente as atividades propostas, demonstrando um crescimento relevante. 

 

ALUNO 21 
 
O aluno matriculou-se na 1ª série do Ensino Regular em 1999. Não conseguindo o 

desenvolvimento necessário, foi encaminhado ao Ensino Especial. Ele apresenta problema 

de dicção, um raciocínio lento, mas com esforço e acompanhamento tem conseguido 

realizar certas atividades. Faz tratamento neurológico e psicológico, necessitando ainda do 

acompanhamento fonoaudiológico. 

 

ALUNA 22 
 
A aluna freqüentou por três anos o Ensino Regular em uma outra escola pública, não 

conseguindo um desempenho satisfatório e apresentando sérios problemas 

comportamentais. É uma aluna muito agitada, irrequieta , não consegue concentrar-se nas 

atividades propostas, apresentando também muitas dificuldades de aprendizagem. 

 



 
ALUNA 23 
 
A aluna freqüentou o Ensino Regular em uma outra escola pública, não conseguindo o 

desempenho esperado. Tem um raciocínio lento e muita dificuldade na interpretação de 

pequenos textos e enunciados, o que dificulta a realização das atividades propostas. 

 

ALUNA 24 

A aluna freqüentou por dois anos o ensino regular em uma outra escola publica, não 

conseguindo quase nenhum progresso em sua aprendizagem. Ao ingressar em 2001 nesta 

escola, encaminhada ao ensino especial, recebeu atendimento individual, conseguindo 

grandes progressos. Consegue ler e interpretar pequenos textos com facilidade e tem 

realizado bem as atividades propostas. Também recebe atendimento psicológico na 

UNIUBE. 

 

PROFA. 2 

 

ALUNA 1 
 
É muito dispersa e se desconcentra a facilmente. Seu progresso está razoável no que 

estamos trabalhando. Apresenta maiores dificuldades na matemática. É freqüente, 

organizada e cumpridora de suas tarefas. Consegue ler e escrever sílabas simples. Sua 

aprendizagem é melhor utilizando material concreto. 

 

ALUNO 2  

Apresenta grande dificuldade para assimilar os conteúdos trabalhados. Já freqüenta o 

ensino especial a vários anos. É organizado com seu material, mas nem sempre faz as 

tarefas. É infrequente o que atrapalha seu progresso. 

 

ALUNA 3 
 
È uma aluna dispersa, lenta, que não se relaciona com todos os colegas, apresentando 

timidez. Tem conhecimento de números, mas não os memoriza. É organizada, mas na 

maioria das vezes não copia e nem faz as atividades. Fica quietinha, parecendo alheia ao 

que acontece ao seu redor. 



 

ALUNO 4 
 
É o 2º ano que freqüenta à classe especial para atendimento individualizado, por apresentar 

dificuldade para se concentrar e assimilar o conteúdo. Não tem noção de espaço ao utilizar 

o caderno. Tem bom relacionamento com os colegas, é freqüente. 

 

ALUNA 5 

É uma aluna dispersa, se desconcentrando com facilidade. É lenta para copiar e resolver as 

atividades. Veio para o ensino especial este ano. Apresenta muita dificuldade na leitura, até 

mesmo das sílabas simples. É freqüente e cumpridora de suas tarefas. 

 

ALUNO 6 

Freqüenta o ensino especial a dois anos e neste ano, após iniciar tratamento com 

fonoaudióloga, psicóloga e neurologista, está mais calmo, pois quando fica nervoso, grita e 

tem bastante dificuldade para relacionar-se. Tem um raciocínio razoável nas atividades de 

matemática, já no português tem maiores dificuldades, principalmente na leitura e 

ortografia. É freqüente, organizado e cumpridor das tarefas. 

 

ALUNO 7  

Tem muita dificuldade para assimilar o conteúdo trabalhado. É inseguro. Ao fazer leituras, 

até com sílabas simples, fica nervoso, gagueja e soletra bastante. Ao resolver as atividades 

de matemática, não é capaz de juntar mentalmente pequenas quantidades, como por 

exemplo: um mais dois, sem utilizar material concreto. Em certas ocasiões tem 

comportamento agressivo, se descontrolando facilmente, gritando e falando palavrões. 

Após a crise, chora muito e até baba. É inquieto e não acata ordens. 

 

ALUNA 8 
Já freqüenta o ensino especial há muitos anos, tendo muita dificuldade para aprender. 

Quando fica nervosa por qualquer motivo, chora e às vezes fica agressiva. Em algumas 

ocasiões fica tão dispersa que até dorme. Não é muito freqüente, mas é organizada. 

Quando está sem remédio suas crises são mais freqüentes, jogando até objetos nas pessoas. 



 

ALUNO 9 

Tem um raciocínio razoável. Apresenta maiores dificuldades no português, principalmente 

na leitura. Seu comportamento é difícil. Coloca apelido nos colegas e fala palavrões. 

Consegue obedecer ordens. É um aluno freqüente, mas não é organizado e nem faz as 

tarefas. 

 

ALUNO 10 

É inquieto, fala palavrões, briga, mexe no material dos colegas. Não faz tarefas. Não se 

relaciona bem com os colegas. É freqüente.  

 

ALUNO 11 

Tem muita dificuldade para assimilar o que é trabalhado. Aprende mas esquece com 

facilidade. Sua leitura é fraca. Resolve operações simples com ajuda de material concreto. 

Tem dificuldade no raciocínio lógico matemático. É inquieto. Não é freqüente, mas é 

organizado e cumpridor de suas tarefas.  

 

ALUNO 12 

É um aluno aparentemente calmo. Tem dificuldade de linguagem o que atrapalha o seu 

processo de alfabetização. Não se relaciona com quase ninguém na sala por ser tímido e ter 

problemas na fala. É muito organizado e cumpridor das tarefas. É freqüente.  

 

ALUNO 13 

Tem apresentado um desenvolvimento razoável nos conteúdos trabalhados. É uma criança 

inquieta e com grandes dificuldades de relacionamento com os colegas. Briga muito. É um 

aluno temperamental que necessita de um trabalho constante para sanar a dificuldade que 

sente em conviver com o grupo. 

 

ALUNO 14 

É o terceiro ano de escolaridade na 1ª série. Tendo sido encaminhado para o ensino 

especial. Seu desenvolvimento é lento. Tem muita dificuldade na ortografia e no raciocínio 

lógico matemático. É muito disperso. Aprende mas esquece com facilidade. As vezes não 



faz as atividades, ficando parado. Se relaciona bem com os colegas. É organizado e 

freqüente. 

 

ALUNO 15 

Tem um desenvolvimento razoável. Tem uma deficiência visual. Não é muito organizado, 

mas é cumpridor das tarefas. Não tem um relacionamento muito bom com alguns colegas, 

briga à toa e emburra muito. É freqüente.  È um aluno já com vários anos de escolaridade. 

No ensino especial está desde o ano de 2002. Apresenta dificuldade para se expressar e 

possui pouca ajuda em casa, no que se refere aos conteúdos trabalhados. 

 

ALUNO 16   

Tem progredido razoavelmente nos conteúdos trabalhados. Seu problema de fala atrapalha 

muito sua aprendizagem, seu processo de alfabetização e o seu relacionamento com os 

colegas que o criticam. Chora com facilidade. Seu raciocínio é bem lento, mesmo 

utilizando material concreto. Não recebe estimulo por parte da família. 

 

ALUNO 17 

Aprende e esquece com facilidade. Se irrita facilmente, briga e chora muito. É freqüente e 

organizado. É um aluno comunicativo mas temperamental. Tem dificuldade de se 

concentrar e sua compreensão é muito lenta. Necessita de muita atenção individualizada. 

 

ALUNO 18 

É um aluno com raciocínio razoável no conteúdo de português. Sua linguagem é confusa. 

Apresenta dificuldades para assimilar a matemática. Relaciona-se bem com os colegas, 

apesar de seu problema de fala o que às vezes atrapalha seu processo. É freqüente, 

organizado e cumpridor de suas tarefas. Foi encaminhado este ano para o ensino especial, 

para um atendimento mais individual e sistematizado.   

 

ALUNO 19 

É uma criança dispersa e inquieta. Sua infrequência atrapalha muito seu processo. Nem 

sempre faz as tarefas. Tem dificuldade de acompanhar o conteúdo trabalhado. 

 

 



PROFA. 1 
 

 

ALUNA 1 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas e motoras, não se concentra nas 

atividades e apresenta lentidão na realização das atividades.A família apresenta muitos 

problemas de relacionamento.Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. 

É freqüente às aulas. 

 

ALUNA 2 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, não memoriza o conteúdo ministrado 

e não se concentra nas atividades.Mantém um bom relacionamento com colegas e 

professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNA 3 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas e não memoriza o conteúdo 

ministrado. Apresenta, na maioria das vezes, uma grande apatia frente às atividades 

propostas, parecendo ser uma criança bastante solitária. 

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. Não é freqüente às aulas. 

Observa-se que a família não se interessa e não se envolve no sentido de incentivar a 

freqüência da aluna nas aulas. 

 

ALUNO 4 

É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Mantém um bom 

relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 
ALUNO 5 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. É uma criança bastante 

tímida e retraída.  

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 



 

ALUNA 6 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Também apresenta 

dificuldade de coordenação motora global e específica. Apresenta grande fragilidade no 

aspecto da  saúde geral. 

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. Não é freqüente às aulas 

 

ALUNO 7 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, não memoriza o conteúdo ministrado. 

É o primeiro ano do aluno em sala especial. Mantém um bom relacionamento com colegas 

e professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNO 8 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. 

Também apresenta dificuldades sócio-afetivas, briga por qualquer motivo, fala muito, é 

bastante agitado. Tem problemas no relacionamento familiar, é criado pela avó. É 

freqüente às aulas. 

 

ALUNO 9 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. 

Também apresenta dificuldades motoras, não se organiza no espaço físico, não 

conseguindo manipular adequadamente o material escolar. 

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 
ALUNO 10 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Mantém um bom 

relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. A criança tem muitos 

problemas de relacionamento familiar, é criado pela avó. 



ALUNO 11 

É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Também apresenta 

dificuldade de coordenação motora global e específica. Apresenta grande fragilidade no 

aspecto da saúde geral. Queixa freqüentemente de dor de cabeça Mantém um bom 

relacionamento com colegas e professora. Não é freqüente às aulas. 

 

ALUNO 12 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, não memoriza as silabas, tem grande 

dificuldade na leitura e na escrita, não se concentra nas atividades. É bastante inquieto, fala  

sempre muito alto. Apresenta dificuldades de fala. Mantém um bom relacionamento com 

colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNA 13 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Também apresenta 

dificuldades sócio-afetivas. Vive sob os cuidados da irmã mais velha, a mãe tem problemas 

de saúde. Não é freqüente às aulas. 

 

ALUNA 14 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Também apresenta 

dificuldades sócio-afetiva, com comportamento difícil de ser trabalhado. É freqüente às 

aulas. 

ALUNO 15 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Mantém um bom 

relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNO 16 
 



É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, não memoriza o conteúdo ministrado, 

principalmente leitura e escrita. Apresenta-se na maioria das vezes, tímido e triste. 

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNA 17 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, não memoriza o conteúdo ministrado, 

principalmente leitura e escrita. Apresenta-se na maioria das vezes retraída e tímida. 

Mantém um bom relacionamento com colegas e professora. É freqüente às aulas. 

 

ALUNA 20 
 
É uma criança que apresenta dificuldades cognitivas, principalmente de abstração, não 

memoriza o conteúdo ministrado e não se concentra nas atividades. Também apresenta 

dificuldades sócio-afetivas, psicomotoras e outras. Apresenta gagueira e fala muito alto 

quando conversa. É freqüente às aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III 

 
 
 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

 
 
 
 

Por meio deste instrumento, autorizo o aluno_____________________________________ 

que se encontra sob minha responsabilidade a participar efetivamente de projetos, 

atividades extra classe, bem como o uso de sua imagem ( fotos e filmagem) em 

apresentações e exposições dos trabalhos realizados. 

Trabalhos estes a serem desenvolvidos pela Escola Estadual Rotary e pelas professoras 

itinerante do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial – CEOPEE, Elza 

Helena Borges Resende e Maria Cristina de Barros Sousa. 

 

 

 

                                                         Uberaba, 10 de abril de 2003 

 

 

___________________________________ 
                                                                                     Assinatura dos pais ou responsáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANEXO IV 
 
 

OS RELATORIOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA 
 
 

 



 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE I 
 

 QUESTIONÁRIO  
 

Aluno 1 - em 03/03 
 
1-) Como o (a) aluno (a) se mostra quando você dá explicações para a classe? 
 
         Atento              
 
         Nem sempre é atento 
 
         Ainda não consegue ser atento 
 
2-) Como o (a) aluno (a) se mostra quando não entende alguma explicação? 
 
       Pede nova explicação 
 
       As vezes pede nova explicação 
 
        Não pede nova explicação 
 
3-) No momento, como o (a) aluno (a) se mostra quanto as tarefas de casa? 
 
        Faz sempre as tarefas 
 
        As vezes faz as tarefas 
 
        Não faz as tarefas 
 
4-) Como o (a) aluno (a) tem apresentado o material escolar? 
 
         Organizado 
 
         As vezes organizado 
 
         Ainda não consegue organizar seu material 
 
5-) Como o (a) aluno (a) tem  reagido quando você faz perguntas à classe? 
 
          Participa sempre,tentando responder 
 
          As vezes participa, tentando responder 
 
           Não participa 
 
 
6-) Como tem sido o relacionamento do (a) aluno (a) com os colegas? 



 
           Relaciona-se bem com todos os colegas 
 
            Relaciona-se bem com alguns colegas 
 
           Não tem demonstrado bom  relacionamento com os colegas 
 
7-) No momento, como é a aparência do (a) aluno (a) em relação à higiene? 
 
           A aparência é boa 
 
           Nem sempre a aparência é boa 
 
           A aparência não é boa  
 
8-) No momento, como o (a) aluno (a) tem se apresentado em relação às tarefas de 
classe? 
 
          Realiza as tarefas 
 
          Nem sempre realiza as tarefas 
 
          Ainda não consegue realizar as tarefas 
 
9-) Quando termina uma tarefa de classe o (a) aluno (a): 
 
          Pede outra tarefa 
 
          Cria outra tarefa para não ficar parado 
 
          Fica quieto 
 
          Oferece ajuda a um colega ou professora 
 
          Fica agitado, e acaba atrapalhando a classe 
 
10-) Como se mostram os pais do (a) aluno (a) em relação à escola? 
 
          Participativos e atentos ao desenvolvimento do filho 
 
          Algumas vezes participam  
 
          Não participam e não acompanham o desenvolvimento do filho 
 
11-) Há quanto tempo o (a) aluno (a) freqüenta o ensino especial nesta escola? 
 
          Matriculou-se neste ano 
 
            Há dois anos 



   
          Há mais de dois anos 
 
12-) Existe algo sobre este (a) aluno (a) que seria interessante registrar aqui? 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

APÊNDICE II 
 

 
ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DAS SALAS ESPECIAIS 

 
 
1a. QUESTÃO 

 

O QUE É APRENDER? 

 

 

Profa. 3: 

 

É captar a mensagem transmitida pela pessoa que esta ensinando, alcançando um nível de 

conseguir para ele mesmo assimilar o que foi falado e saber passar para frente, do jeito 

dele. Saber entender o que foi passado e conseguir passar, não com as mesmas palavras 

mas,tirando de si  dentro daquilo que foi passado. 

 

Profa 1 : 

 

Aprender é o aluno saber desenvolver aquelas atividades que vão chegando para ele, dia a 

dia, hora a hora à partir do momento que ele consegue desenvolver ele está aprendendo. 

Acho que só quando a gente desenvolve, passa pré frente é que a gente aprendeu, acho que 

o aprender esta aí, no desenvolver. 

 

Profa. 2: 

 
É aprender a lidar, principalmente os alunos do ensino especial, é a viver a conviver a 

sobreviver. Um aluno do ensino regular perguntou: o que é essa sala aqui? Eu disse é o 

especial, porque eles são os mais bonitos da escola. O especial deles é o afetivo, aí entra 

tudo, não é só o conteúdo, é o aprender, o entender porque as coisas acontecem. 

 

 

 



2a.QUESTÃO 

 

 

COMO É QUE A GENTE SABE QUE O ALUNO APRENDEU? 

 

 

Profa. 3 

 

Quando você vê mudança de comportamento e percebe no aluno a vontade de buscar mais, 

à partir daquilo que ele aprendeu, não ficar satisfeito e buscar mais, buscar desafios. 

 

Profa 1: 

 

Se o aluno conseguiu passar, se ele conseguiu desenvolver aquilo que foi passado significa 

que ele aprendeu. Se ele conseguiu trabalhar naquela atividade, se ele conseguiu, assimilar 

a idéia, aí ele aprendeu, mas se for igual, por exemplo, acontece muito com os nossos 

meninos, a gente ensina naquele dia, passa trabalha e naquele momento ele te dá a 

resposta, mas se você volta no outro dia com aquela mesma atividade ele já não sabe mais, 

quer dizer...ele não aprendeu né? Acho que quando a gente aprende alguma coisa, aquilo 

fica guardado, a gente vai desenvolvendo, pronta para aquilo mas os nossos alunos nesse 

caso têm essa dificuldade, no momento a gente acha que ele aprendeu, mas se passa um 

dia, dois dias, você volta e você vê que ele não aprendeu nada. 

 
Profa. 3 
 
Aprender é na hora que ensina, apreender é guardar o que foi ensinado. 
 
 
Profa. 2 
 
Pra mim é quando ele me da o retorno, eu não quero nada de papel não...é quando ele 

ensina um colega, quando ele diz: eu já sei, posso ensina-lo? E aí você, sem cobrança 

nenhuma, sem ficar perto dele, que você da uma sondada, que você vê que ele já esta 

ensinando pro colega, esse é o aprender.Sem cobrança sem papel, sem nada. 

 



 

3a.QUESTÃO 

 

 

COMO VOCÊ SE CONSIDERA COMO PROFESSORA? 

 

Profa. 3: 

 

Eu? Eu me considero como um ser que busca, em aprendizagem ninguém é pronto e 

acabado, a gente é um eterno aprender e eu como professora tento buscar dentro de mim 

afetividade pra estar criando laços com meus alunos pra que me dê mais vontade de buscar 

dentro de mim condição de ser mais eu e mais profunda com eles. 

 

Profa. 1 

 

Bom....eu me considero como professora...sinceramente, tem dias que eu fico me 

analisando e penso é...é por que eu gosto mesmo, sou muito dedicada, gosto do que eu faço 

e... as vezes eu mesmo fico pensando, gente se eu tenho essa paciência e esse carinho com 

os meninos, eu acho era o lugar certo pra eu estar mesmo, porque todo mundo pergunta: 

como você da conta de ficar nessa sala? Mas é o que eu gosto de estar fazendo, tenho 

certeza que se me puserem em outra sala calma e tranqüila, acho que eu não vou dar 

conta...posso até dar, é lógico, mas eu não vou me sentir tão bem quanto eu sinto quando 

estou no ensino, a gente sofre? Sofre! Cansa? Cansa! Mas... é o que eu gosto e me sinto 

bem. 

 
Profa.2:  

 

Eu me considero uma “mãesona”, eu trato melhor meus alunos do que meus filhos. Eu 

cobro muito dos meus alunos, mas em questão de afetividade que eu falei, acho que eu 

tenho mais com meus alunos do que com meus filhos, eu acho não...tenho certeza. Eu me 

acalmo com eles, eu me entrego na minha aula, eu esqueço da minha vida. Eu sou, 

carinhosa.  

 



 
 
4a.QUESTÃO 

 

O QUE VOCÊ ACHA QUE FALTOU NA SUA FORMAÇÃO? 

 

Profa. 1 

 

Pra mim o que faltou mais foi a parte da psicologia, eu queria ter mais psicologia para 

entender melhor os meus alunos. De acordo com o que estou trabalhando, (ensino especial) 

acho que o que mais falta pra nós é isso. Saber analisar direitinho aquele menino, qual o 

problema dele, não como médica, mas como psicóloga eu acho que já ajudaria muito e eu 

acho que esta faltando isso daí pra mim. 

 

Profa. 3 

 

Eu acho que o que faltou pra mim foi a parte de trabalhos manuais. Acho que isso é um 

desafio pra mim. É uma porta que ainda está um pouco fechada para mim, mas eu vou 

abri-la com certeza, nem que seja aos poucos...porque a gente é movida a desafios, e o 

homem que se acha pronto é um homem morto, quero me lançar para frente, pra novos 

horizontes e conto com sua ajuda viu? 

 
 
Profa.2 

 

Tudo...o magistério não me ensinou...eu aprendi com os meus meninos, eu aprendi a lidar 

com o ensino especial, com eles, o magistério me passou conteúdo, eu aprendi com a 

pratica...com eles. Eu quase morri quando eu comecei, eu era novata na escola, então como 

é que eu ia chegar e falar que eu não estava dando conta.Com o tempo eu aprendi. 

 

 

 

5a.QUESTÃO 

 



 

QUAL DEVE SER O PERFIL DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL? 

 

Profa.1 

 

Eu acho que a primeira coisa que ele deve ter, é a sensibilidade de saber compreender e 

aceitar a criança do jeito que ela é, do jeito que ela vem porque a maioria dos professores 

não aceitam as crianças, eu acho que é a aceitação em primeiro lugar, saber entender e 

compreender o aluno, como ele é, como ele vem  isso pra mim é o fundamental... a 

aceitação. 

 

 

Profa. 2 

 

Acho que a primeira coisa que a gente tem muito no ensino especial, é essa troca, é o 

professor se colocar como o aluno. Primeira coisa, é o professor mostrar para os meninos 

que eles tem os problemas, eu lido muito com isso com os meninos, que eu tenho 

problemas como eles, que a diferença entre eles e o professor é que o que eles estão 

aprendendo, ele já sabe, mas eles tem outras coisas pra ensinar pro professor, então acho 

que essa troca, esse elo que tem professor e aluno é o essencial, porque o conteúdo a gente 

tem a preocupação com ele sim, a gente cumpre o programa sim, só que primeiro é a 

relação professor aluno, é a afetividade, é a principal coisa. O conteúdo você passa depois, 

essa coisa de um “gestinho”, um passar de mão na cabeça...Uma explicação por ter 

chegado atrasada...Então quando eles sabem que a professora tem os mesmos tipos de 

problemas que eles, acho que é mais fácil. 

 

 

Profa.3 

 

É um perfil voltado para a mudança, para a aceitação do aluno e o potencial que ele 

mostra, é o trabalho à partir do potencial do aluno. 

 

 



 

6a.QUESTÃO 

 
POR QUE VOCE ESTA NUMA SALA DE ENSINO ESPECIAL? 
 

Profa.1 

 

Eu estou com a sala especial porque quando eu fui convidada para atuar na sala especial, a 

diretora disse que eu tinha o perfil pra estar nesta sala e desde que eu fui eu não sai mais, 

gostei, realmente me identifiquei estou lá até hoje, pretendo me aposentar lá se eles 

(secretaria de estado) não tirarem ela de mim. 

 

 

Profa.2 

 

Eu...eu fui...eu tinha chegado na,  escola e eu tive a oportunidade e eu digo muito assim, eu 

não trocaria o ensino especial por uma sala de ensino regular, porque com todos os 

problemas que a gente tem mas eles são vinte...os meninos são vinte. Então essa 

afetividade, eu acho que o jeito da gente lidar da pessoa, também da gente, eu acho que 

esse carinho, esse carisma que a gente tem a gente tem o retorno com eles também, o que 

as vezes não acontece numa sala de ensino regular, que as vezes passa com tanto aluno, 

com tanta coisa que a gente tem...o programa...as vezes essa parte deixa a desejar, mas no 

ensino especial com uma sala menor, com menos alunos pra atender, da pra ter mais 

afetividade. 

 

Profa.3 

 

É como eu falei no início...é um desefio que não me preocupa assim de falar que eu não 

esteja gostando, estou sim, mas estou preocupada em crescer diante deste desafio, tanto é 

que no inicio eu busquei trabalhar uma afetividade que eu já busco em toda minha vida, e 

eu senti que com afetividade você consegue tudo tudo, com todo ser humano, é trabalhar a 

dimensão do ser humano enquanto ser gente e não ser especial, porque somo iguais, apenas 

temos  que ser trabalhados as vezes diferente, somos todos especiais...e como...as vezes 

eles são menos do que muita gente se diz normal, sabe? Então é um trabalho gostoso que 



vai me ajudar as vezes a cobrar menos de mim, não em termos de produtividade, é uma 

etapa que eu precisava passar por ela pra eu crescer e esta sendo muito gostoso, eu vi que 

estou no caminho certo e não vou mudar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



APÊNDICE III 
 

MODELOS DE FICHAS DE OBSERVAÇÃO 
 
 

Ficha de Observação do Nível de Envolvimento do Aluno 
 
NOME DA ESCOLA:___________________________________________________ 

OBSERVADOR____________________________________DATA:_____________ 

DATA:_______________________________________________________________ 

ÁREA DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS______________________ 

_____________________________________________________________________ 

SEXO:___________________________________IDADE:_______________________ 

 

 
SALA DE AULA 

NÍVEL DE 
ENVOLVIMEN

TO 

 
CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
DESCRIÇÃO DE PERÍODOS DE 2 MINUTOS 

CADA 

5 4 3 2 1 PORT MAT CIEN. HIST. GEOG E.R E.F 

HORA: 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

            

HORA: 
 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

            

HORA: 
 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

            



Ficha de Observação do Nível de Envolvimento do Aluno 
 
NOME DA ESCOLA:___________________________________________________ 

OBSERVADOR____________________________________DATA:_____________ 

DATA:_______________________________________________________________ 

ÁREA DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS______________________ 

_____________________________________________________________________ 

SEXO:___________________________________IDADE:_______________________ 

 
SALA DE INFORMÁTICA 

NÍVEL DE 
ENVOLVIMEN

TO 

 
ATIVIDADES 

 
DESCRIÇÃO DE PERÍODOS DE 2 MINUTOS CADA 

5 4 3 2 1 PAINT 
INDI-

VIDUAL 

JOGOS 
PEDAGO- 

GICOS 

PAINT 
MONI-
TORIA 

HORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

        

HORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

        

HORA: 
 
 
 
 
 
 
 
N. de crianças presentes___________ 
N. de adultos presentes____________ 

        



 


