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RESUMO 

O trabalho analisa as práticas docentes de seleção e organização do conhecimento nas escolas regulares e 
especiais, especificamente aquelas dedicadas ao ensino de alunos com histórico de deficiência mental e 
busca subsidiar a ação docente na seleção e organização curricular, qualificando o processo de elaboração 
conceitual destes alunos a partir dos pressupostos histórico-culturais. Trata-se de pesquisa com base em 
estudo de caso, envolvendo educadores de alunos com histórico de deficiência mental de escolas 
regulares e especiais da região do Vale do Itajaí, SC. Foram analisadas situações de ensino-aprendizagem 
e realizados encontros com os sujeitos envolvidos para discussões do material coletado e indicações 
metodológicas norteadoras do processo de elaboração conceitual a ser desencadeado. Esses alunos têm 
sido alijados do processo educacional em face de práticas pedagógicas e organizações curriculares que 
dificultam e/ou empobrecem seus processos de elaboração conceitual e contribuem para uma visão 
negativa das suas capacidades. A pesquisa em questão busca anunciar novas possibilidades para o 
processo de ensino-aprendizagem de pessoas com histórico de deficiência mental, repensando os 
processos de seleção e organização do conhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A discussão a respeito da política de Educação Inclusiva no Brasil surge na 

segunda metade da década de 80 e se radicaliza, principalmente, a partir de 1994, 

quando o Ministério de Educação e Cultura, orientado por organismos internacionais, 

implementa sua política educacional, mediante a publicação de documentos 

orientadores, encaminhando ações que visavam à inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, nas escolas regulares.  Esses documentos defendiam, como 

principal política pública para a Educação, a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais na Rede Regular de Ensino, nos diversos níveis de Educação.3  

Esse movimento pela inclusão social, todavia, tem início muito antes dessa data, 

ancorado ainda nos princípios de integração4, se desencadeou em decorrência das 

                                                        
1 Doutora em Educação pela PUC/SP Professora da UNIVALI, SC. 
2 Doutoranda em Educação pela UFSC. Professora da UNIVALI, SC. 
3 Este encaminhamento das políticas públicas pode ser observado nos documentos orientadores do Banco 
Mundial, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  
4 O movimento de inclusão representa um avanço em relação ao movimento de integração escolar, que 
pressupunha o ajustamento da pessoa com deficiência para sua participação no processo educativo 
desenvolvido nas escolas comuns. A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, 
uma mudança estrutural no ensino regular, um espaço democrático e competente para trabalhar com todos 
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grandes guerras mundiais, do fortalecimento dos movimentos sociais pelos direitos 

humanos e pela inclusão social, bem como dos avanços científicos ocorridos na época. 

No final da década de 50, por exemplo, já havia sido promulgada uma lei, na 

Dinamarca, que defendia a “normalização”, ou seja, a criação de condições de vida nos 

padrões considerados normais para essa parcela da população. Nos demais países da 

Europa, na década de 60, observa-se essa mesma orientação na regulamentação de suas 

leis (SANTOS, 1995). 

Em 1988, a Constituição Brasileira previu nos artigos 206 a 208 não só o direito a 

igualdade, como também a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino fundamental para 

todos, e o atendimento educacional especializado para “portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”  (BRASIL, 1988, p. 121-2). 

Por ocasião da Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), em Jomtien, 

na Tailândia, o Brasil assumiu compromissos de melhoria do sistema educacional, e, 

nesse contexto, da educação de crianças e jovens com necessidades especiais. Em 1994, 

quando ocorreu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, na 

Espanha, a inclusão assume maior peso na definição das políticas públicas para a 

Educação e começa a ser discutida com mais ênfase no país. Nessa Conferência foi 

aprovada a Declaração de Salamanca de Princípios, Políticas e Práticas das 

Necessidades Educativas Especiais, que passou a considerar a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais em classes regulares como a forma mais avançada de 

democratização das oportunidades educacionais (UNESCO, 1994). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9394/96, de 20 

de dezembro de 1996 - no Capítulo V, define três artigos, entre eles o artigo 58, que 

situa a educação especial como a modalidade de ensino destinada aos educandos 

portadores de necessidades especiais, preferencialmente, na rede regular, em todos os 

níveis de ensino. 

A convenção de Guatemala, da qual o Brasil é signatário (Decreto 3.956/2001) 

consolida esses princípios intensificando as ações favoráveis a ampliação do movimento 

inclusivo. 

A adoção dessas políticas implica mudanças significativas no âmbito 

organizacional, educacional e pedagógico da instituição escolar e, consequentemente, 

                                                                                                                                                                   
os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio 
de que a diversidade deve não só ser aceita como desejada (MEC/SEESP, 2001). 
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conduzem à (re)discussão do processo de formação de educadores, de modo a construir 

uma escola que acolha e promova a qualidade de ensino para todos os alunos.  

A despeito dessa discussão e do conjunto de princípios e propostas do poder 

público, ainda é expressivo o número de alunos com necessidades especiais que está 

fora de qualquer tipo de escola e de educadores que se dizem despreparados para o 

ensino inclusivo. “Tal quadro indica muito mais uma exclusão escolar generalizada dos 

indivíduos com necessidades educativas especiais na realidade brasileira, apesar do fato 

de a retórica da integração escolar e, mais recentemente, da educação inclusiva serem 

recorrentes no País”  (MENDES, 2002, p.67).  

Esta situação tende a ser alterada com a publicação da Cartilha: O Acesso de 

Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular  (2004), pelo 

Ministério Público Federal. Este Documento resgata a obrigatoriedade e gratuidade do 

Ensino Fundamental para todos e prevê punições para os responsáveis quando esse 

direito é negado a qualquer criança ou adolescente.  O ensino fundamental somente 

pode ser ofertado na escola comum e não em escolas especiais. Neste sentido, a 

Promotoria busca acordos com as instituições filantrópicas (por exemplo, as APAEs) no 

sentido de que o serviço delas seja complementar e não substitutivo. A Cartilha também 

apresenta um referencial para a construção dos sistemas educacionais inclusivos, 

organizados para atender o conjunto de necessidades e características de todos os 

cidadãos.  

 Essa concepção de inclusão determina a necessidade de investir na formação de 

dois tipos de educadores: os que atuam nas classes regulares, em todos os níveis de 

ensino, que necessitam de formação para lidar com as diferenças e os professores 

especializados, os quais atuam como equipe de orientação e apoio.  

Se, por um lado, a educação inclusiva exige que o professor do ensino regular 
adquira formação para fazer frente a uma população que possui características 
peculiares, por outro, exige que o professor de educação especial amplie suas 
perspectivas, tradicionalmente centradas nessas características. (BUENO, 1999b, 
p.22). 
 
 

 O conceito de educação inclusiva implica uma nova postura da instituição 

educativa, que propõe no seu projeto pedagógico – no currículo, na metodologia de 

ensino, na avaliação e na atitude dos educadores – ações que viabilizem a interação 

social, a valorização e a expressão das diferenças de seus alunos. Tal postura conduz, 

necessariamente, a processos de mudança na prática pedagógica. 
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 Essa mudança de postura ocasiona também mudança na relação professor e 

aluno, mediante a ampliação do espaço para diálogo e discussão no grupo. Nessa 

dinâmica, o professor encoraja seus alunos a formular e exprimir seus pontos de vista, a 

questionar os pressupostos, a justificar suas opiniões com base em conceitos e 

princípios teórico-práticos, a identificar e formular questões para reflexão e debate. 

Deixa-se de exigir a pura memorização ou repetição de conteúdos estáticos, para 

valorizar a compreensão, o raciocínio e a produção de sínteses.  

  Nos processos escolares excludentes, os alunos com histórico de deficiência 

mental são ainda mais alijados face ao desconhecimento de suas características de 

aprendizagem e da crença na sua incapacidade de pensamento abstrato. Tal 

desconhecimento leva, conseqüentemente, a práticas pedagógicas e organizações 

curriculares que dificultam e/ou empobrecem os processos de elaboração conceitual 

destes sujeitos. 

Tradicionalmente os currículos para alunos com histórico de deficiência mental 

foram organizados a partir de pressupostos inatistas ou comportamentais centrados nas 

atividades percepto-motoras e funcionais, negligenciando, com raras exceções, 

capacidades cognitivas e, conseqüentemente, processos de elaboração conceitual. 

Embora os profissionais envolvidos demonstrem preocupação com a 

aprendizagem dos alunos com históricos de deficiência mental são pouco expressivos os 

avanços nas práticas pedagógicas que conduzam a uma efetiva apropriação do 

conhecimento. São freqüentes, então, os questionamentos sobre o que e como ensinar 

alunos com deficiência mental, tanto na escola regular como no espaço de atendimento 

educacional especializado.  

Na trajetória da educação, vive-se um momento de tensão entre o abandono de 

práticas tradicionais e a incerteza dos caminhos a serem percorridos. Nessa situação, são 

muitas as indagações, tais como: 

- Que conhecimentos selecionar? 

- Como organizar um currículo inclusivo sem cair no equívoco de 

simplesmente transpor o modelo de currículo tradicional? 

- Quais os caminhos da elaboração conceitual em pessoas com histórico de 

deficiência mental? 

- O que a família e os educadores precisam saber para promover o processo de 

elaboração conceitual? 
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- Como a formação continuada dos professores pode construir conhecimentos 

que promovam a articulação teórico-prática na organização curricular? 

- Como superar a lógica linear de organização dos currículos? 

 

Em face deste contexto, este projeto propôs as seguintes questões de pesquisa:  
  
a) Quais as práticas de seleção e organização do conhecimento existentes nas 

escolas regulares e das APAEs, dos municípios de Itajaí e Balneário 

Camboriú? 

b) A partir de quais pressupostos teórico-metodológicos se organizam as 

práticas docentes nas escolas regulares e das APAEs, dos municípios de 

Itajaí e Balneário Camboriú? 

c) Que práticas curriculares possibilitam a elaboração conceitual de alunos 

com histórico de deficiência mental? 

 

A busca por respostas indica o objetivo geral desta pesquisa que foi o de analisar 

os processos de seleção e organização dos conhecimentos para o atendimento 

educacional de alunos com histórico de deficiência mental.  

Como objetivos específicos foram definidos: analisar as práticas docentes de 

seleção e organização do conhecimento nas escolas regulares e das APAEs dos 

municípios de Itajaí e Balneário Camboriú; identificar os pressupostos teórico-

metodológicos que organizam as práticas docentes nestes espaços; subsidiar a ação 

docente na seleção e organização dos conhecimentos, qualificando o processo de 

elaboração conceitual de alunos com histórico de deficiência mental, a partir dos 

pressupostos histórico-culturais. 

A abordagem metodológica selecionada para o estudo caracterizou-se pelo 

enfoque qualitativo com base em estudo de caso5. Para Bogdan & Biklen (1994, p. 49) 

                                                        
5 O estudo de caso é o estudo aprofundado e em geral exaustivo de uma situação específica, de 

um grupo, de uma organização, de um evento determinado. Ainda que não se possa dizer que o estudo de 
caso seja uma estratégia exclusivamente qualitativa – pois há estudos de casos clínicos, de serviço social, 
de direito, que não são necessariamente qualitativos, como lembram Lüdke & André (1986) – é mais 
apropriado classificá-lo como tal; isso porque os estudos de caso apresentam em geral as seguintes 
características: a) visam à descoberta, o que significa que novas questões podem ser propostas no decorrer 
da pesquisa; b) focalizam a realidade em profundidade, dentro de seu contexto; c) são especialmente 
adequados ao estudo de processos; d) usam variadas fontes de informação, explorando o fenômeno de 
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“a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 

idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo” .  

Os sujeitos de pesquisa foram professores e equipes técnico-pedagógicas das 

escolas regulares e das APAEs dos municípios de Itajaí e Balneário Camboriú.  Foram 

realizados 18 encontros presenciais sistemáticos com os representantes das escolas 

especiais e regulares, que se constituíram em momentos de estudo do processo de 

elaboração conceitual na abordagem histórico-cultural, subsidiando a construção de 

propostas curriculares para ensino-aprendizagem de alunos com histórico de deficiência 

mental.  

Os procedimentos em sala de aula eram filmados para posterior análise no grupo 

de pesquisa. A cada encontro, as discussões evidenciavam conceitos teóricos, que eram 

aprofundados mediante novas leituras e reflexões no grupo, e indicações metodológicas 

que orientavam a prática docente. O material iconográfico serviu de base para 

identificar as categorias6 temáticas.  

Esse artigo apresenta a análise de alguns recortes do material de pesquisa 

coletado. No universo das filmagens e discussões realizadas buscou-se trazer à 

discussão três episódios representativos dos processos de seleção e organização dos 

conteúdos curriculares evidenciados nas escolas regulares e especiais das redes 

municipais de ensino de Itajaí e Balneário Camboriú.  

O trabalho não se pretende concluído dada à riqueza de informações já coletadas 

e que carecem de análises que possam continuar subsidiando a ação docente e qualificar 

o processo de elaboração conceitual dos alunos com histórico de deficiência mental. 

 
 
2.  Práticas de seleção e organização do conhecimento  

                                                                                                                                                                   
vários ângulos; e) procuram apresentar os diferentes pontos de vista presentes numa determinada 
situação. 

6 Para identificar as categorias temáticas Bardin (2000) sugere, num primeiro momento, adotar 
procedimentos com vistas a fazer o “ inventário”, isto é, isolar os elementos. O resultado desta fase são as 
unidades de análise (KRIPPENDORFF apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986 p. 41) que serão tratadas sob a 
regra de numeração de freqüência; ou seja, sua importância será conferida pela freqüência de aparição. O 
passo seguinte será efetuar a classificação, procurando impor certa organização às mensagens. Esta etapa 
consistirá em agrupar temas que apresentem a mesma idéia, sugerem a mesma concepção de educação e 
indiquem uma determinada orientação organizativa. Esse processo de análise, realizado nos encontros 
sistemáticos com os representantes das escolas, definiu as categorias temáticas de cada uma das propostas 
curriculares gerando informações que ao receber tratamento de cunho comparativo explicitou 
semelhanças e diferenças entre o conteúdo e a forma de organização das propostas curriculares.  
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Em todas as definições de currículo presentes na dinâmica escolar, faz-se 

necessário compreender as questões de seleção e organização dos conteúdos 

curriculares, ou seja, “a questão central que serve de pano de fundo para qualquer teoria 

do currículo é saber qual conhecimento deve ser ensinado. De uma forma mais sintética 

a questão central é: o quê?” (SILVA, 1999, p. 14). 

A ampliação desta pergunta – o quê? – nos coloca diante de outra pergunta: 

como selecionar, organizar, apresentar e até mesmo dar seqüência aos conteúdos 

curriculares?  As definições do que ensinar e, conseqüentemente, do como e do quando 

ensinar e avaliar, em geral, identificam as fontes do currículo. Então, explícita ou 

implicitamente, as teorias de currículo desenvolvem critérios de seleção para justificar a 

resposta que darão a estas questões. 

As escolhas que resultarão deste movimento tornarão efetivos os objetivos 

pretendidos pelo currículo. Compreende-se, portanto, que “todo currículo é uma opção 

entre as muitas possíveis. Ele responde e representa recursos ideológicos e culturais 

definidos, nos quais são priorizados determinados interesses, visões de mundo, grupos 

sociais, etc. em detrimento de outros.”  (TORRES, 1994, p. 17). 

Ao problematizar essa compreensão pode-se examinar algumas questões que 

interferem no modo como professores pensam/definem a seleção e organização dos 

conteúdos curriculares. 

 Os episódios na seqüência retratam o modo como professores das escolas 

especiais e regulares definem o que e como ensinar. 

  

Cena 1 
 

Numa escola especial, uma professora e seu grupo de 11 alunos, reúnem-se em sala 
de aula para iniciar um projeto de trabalho. A motivação para o mesmo era a de 
significar a escrita como forma de comunicação com o mundo. Assim, o projeto 
inicia com a pergunta: “ Como posso me comunicar com o mundo?” .   
A estratégia inicial da professora foi a de ler a justificativa do projeto para os seus 
alunos dizendo que a finalidade do estudo era a de criar o maior número de 
situações que despertassem neles a curiosidade e a importância de se comunicar de 
diferentes formas: leituras, jornais, internet, etc.... 
Após a leitura, a professora lança a pergunta “ _Como posso me comunicar?”  e 
obtêm dos alunos as seguintes respostas: Fala; Computador; Carta (escrita); 
Expressão Facial; Fone... 
A professora escreve no quadro a palavra “ comunicar” , acentuando que esta é a 
palavra principal e continua perguntando aos alunos quais as formas de se 
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comunicar.  Fazendo gestos, explica que a expressão facial também é uma forma de 
comunicação. Em seguida fala do braile, explicando o que é, como se lê, o 
significado dos símbolos e o modo como os deficientes visuais lêem.  Os alunos 
continuam a dar sugestões sobre formas de comunicação. Um deles afirma: “ - a 
foto também é um meio de comunicar” . 
A professora questiona: “  – Pensar também é uma forma de comunicar? Pensem 
sobre o que é comunicar?”   Os alunos respondem: “  – É chamar alguém, é 
caminhar, é o telefone, é saúde, é cantar, é conversar com amigos e parentes, é 
falar idiomas” . 
Assim, a professora diz: “ - Essas são as formas de se comunicar. Comunicação 
também é leitura” . Explica as diferenças e maneiras de se comunicar, mostrando 
que propagandas e ofertas também são meios de comunicação e fala ainda sobre a 
venda ilegal de drogas. A professora ainda utiliza o dicionário para definir a 
palavra comunicação, mostrando que comunicar é uma forma de expressar.  
 

 

A análise do episódio descrito acima nos remete a algumas observações. A 

motivação do projeto é válida, considerando-se que partiu de uma necessidade 

evidenciada na relação dos alunos com o conhecimento da linguagem escrita, 

principalmente por se tratar de alunos com histórico de deficiência mental e em 

processo de alfabetização. É comum encontrarmos na escolarização desses sujeitos 

processos mecânicos de acesso à língua escrita que, frequentemente, dificultam a 

utilização da escrita/leitura em suas funções sociais, aliadas as questões de ordem bio-

psico-sociais que limitam as possibilidades de se fazer entender e de serem 

compreendidos. 

 Na maioria das vezes, as representações sociais da deficiência como 

desvantagem e/ou incapacidade – determinadas por valores e crenças historicamente 

construídos – permeiam as relações de ensino-aprendizagem e interferem na imagem 

que o aluno com necessidades especiais constrói sobre si mesmo, concorrendo para a 

forma como se relacionará com o conhecimento e com as situações-problema que 

encontrar ao longo da sua formação. 

A escolha sobre o que ensinar esteve pautada numa necessidade real. No 

entanto, a organização das atividades, a apresentação dos conceitos, a mediação das 

respostas dos alunos, a falta de registro e a seqüência dada aos conteúdos não 

mantiveram coerência, o que dificulta a organização do pensamento e da fala dos 

alunos.   

A professora faz perguntas de ordem diferentes como se implicasse no mesmo 

raciocínio, ou seja, o que é comunicar, quais as formas, quais os meios e como utilizar, 
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lançando mão apenas do recurso da oralidade. Nesse sentido, os argumentos se perdem 

e os conceitos se esvaziam, transformando-se numa conversa desconexa e sem 

possibilidades de elaboração conceitual pelo aluno. 

As respostas dos alunos serviam apenas como ilustração para o próximo 

raciocínio da professora que não as aproveitava para registrar e organizar o pensamento 

e nem para dar seqüência à temática em estudo, desqualificando a comunicação como 

forma de dar significado e sentido ao que se lê e se escreve. 

A organização das atividades em um projeto de trabalho, no caso analisado, 

falseia o planejamento propriamente dito, uma vez que a professora não antecipou as 

possíveis respostas dos alunos no sentido de sistematizá-las conforme o objetivo 

pretendido. A manutenção da elaboração conceitual no nível sincrético é indicada pela 

realização de intervenções aleatórias caracterizando pouco domínio de conteúdo e de 

habilidades para estabelecer mediações entre as respostas dos alunos e os conceitos em 

pauta. 

Fatos como esse adquirem relevância na seleção e organização de conteúdos 

curriculares uma vez que, como afirma Vygotsky (1982, p.181) “  la cuestión del 

desarrollo de los conceptos científicos en la edad escolar es ante todo una cuestión 

práctica de enorme importância, que puede resultar primordial desde el punto de vista 

de las tareas que se plantean a la escuela a la hora de enseñar al niño el sistema de 

conocimientos científicos” . 

Em face das discussões, o grupo de pesquisa realizou exercício no sentido de 

organizar e sistematizar os conteúdos trabalhados pela professora (figura 1). Salienta-se 

que esse foi um dos objetivos da pesquisa, qual seja, o de subsidiar a ação docente na 

seleção e organização dos conhecimentos, qualificando o processo de elaboração 

conceitual de alunos com histórico de deficiência mental, a partir dos pressupostos 

histórico-culturais. 
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Figura 1 – Exercício de elaboração de um mapa conceitual sobre comunicação. 

 

 O processo de elaboração conceitual requer do docente não só a utilização de 

conhecimentos do campo da didática – para propor estratégias pedagógicas que 

configurem apoio aos seus alunos nas mais variadas situações de aprendizagens – como 

também o das diversas áreas do conhecimento. Estas lhe permitirão estabelecer uma 

relação crítica firmemente apoiada na compreensão de que é no contexto das interações 

sociais, do jogo dialógico e da intersubjetividade, que a aprendizagem adquire sentido.  

A noção de conteúdo como saber sistematizado indica algo externo que foi 

organizado e identificado como tal, constituído em conhecimento abstrato, registrado 

em algum lugar e que precisa ser acessado por professores e alunos. Ao lidar com o 

conhecimento, o professor não o vê como algo a ser questionado, analisado e negociado, 

mas como algo divorciado do significado humano e da troca intersubjetiva, que deve ser 

gerenciado e dominado. (SANTOS; MOREIRA, 1995, p. 51). 

A educação é tratada como se fosse uma abstração e o currículo como se fosse 

um corpo estabelecido de conhecimentos a ser ensinado e aprendido, cuja única 

problematização que nos apresenta diz respeito a sua distribuição: em que quantidade, 

em que período de tempo, para este ou aquele grupo. (WILLIAMS apud LOPES, 1999, 

p. 87) 

Como posso me comunicar  com o mundo? 

Escrita 
Gestos 
Fala 
Desenho 
Símbolos 
Sonora 

Internet 
Imprensa escrita, 
televisiva e falada. 
Correio tradicional 
e eletrônico 
Fumaça 
 

Espontâneas 
Sistematizadas 
 

Telefone 
Computador 
Rádio 
T.V. 
Jornal 
Placas 
Outdoor 
Tambor 
Satélite 

Formas de 
comunicação 

Meios de 
comunicação Definições Instrumentos 
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Muito embora haja a aceitação, pela maioria dos docentes, de que os 

conhecimentos são relativos ao seu tempo e espaço, ao enfatizar os conteúdos como 

saberes sistematizados negligencia-se as condições de produção desse conhecimento e, 

conseqüentemente, ficam obscurecidas as complexas relações políticas e econômicas e 

as intricadas relações de poder que envolvem a produção e a circulação dos 

conhecimentos. 

As reflexões empreendidas pelo grupo de pesquisa foram discutidas com a 

professora, juntamente com as orientadoras pedagógicas, reorientando as atividades do 

projeto de trabalho em desenvolvimento.  

 

Cena 2  

 

O objetivo da atividade era o trabalhar com a apropriação/elaboração dos 
conceitos de comunicação, relação local e global, leitura, escrita e produção 
textual. Como motivação para a realização das atividades foi elaborada uma 
situação problema: “ O que tem na capa do jornal e o que ele está comunicando?”  
A professora apresentou um jornal solicitando que os alunos analisassem 
detalhadamente a capa com ênfase na imagem da matéria principal.  A seguir 
solicitou que os alunos escrevessem ou desenhassem individualmente suas 
hipóteses sobre os fatos que geraram a imagem. Na seqüência, registrou no quadro 
a hipótese de cada aluno, analisando-as a partir de questões tais como: o que 
aconteceu, como, por que, quem e onde.  
Posteriormente, a professora leu a matéria e estabeleceu relações entre os fatos e 
as hipóteses dos alunos. A notícia do jornal tratava de explosões que estavam 
acontecendo na BR 101 com vistas a sua duplicação. Aproveitando esse fato, a 
professora conduziu os alunos às margens da BR 101 – próximo à escola –para 
observações e registros da importância e necessidade da duplicação dessa estrada. 
Esse material foi registrado em um painel que serviu de base para a construção de 
um texto coletivo. 

 
 

Observa-se nessa continuidade do projeto de trabalho, que a professora orientada 

pelas análises do grupo de pesquisa, faz melhor uso dos instrumentos de registro e 

observação, bem como, das respostas dadas pelos alunos que agora se materializam 

como hipóteses relevantes a cerca dos fatos. 

Criar situações que exijam a observação, o registro e análise do mesmo são 

fundamentais para a aprendizagem de todos os alunos, notadamente daqueles que 

apresentam necessidades educacionais especiais, que podem, desse modo, manifestar 
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sob diferentes maneiras e mediante o uso de estratégias diversificadas, sua capacidade 

de aprender.  

  Pensar em educação transformadora, relacionada à oferta de uma educação 

inclusiva que atenda a todos, vale destacar a forma como o conhecimento se processa no 

ser humano, independente de sua diversidade. Para a teoria histórico-cultural de 

Vygotsky (1989), o conhecimento se processa através das trocas e das interações 

dialógicas entre as pessoas, em especial, entre professores e alunos.  

Os encaminhamentos dados pela professora parecem ter sido mais bem 

planejados. Nessa cena evidencia-se uma concepção de planejamento que vai além da 

elaboração de um projeto com justificativa, objetivos, etc, do que se pretende 

desenvolver em sala de aula.  Assumido no cotidiano como processo de reflexão é mais 

do que um papel a ser preenchido. “Planejamento pedagógico é uma atitude crítica do 

educador diante do seu trabalho docente. Por isso não é uma fôrma! Ao contrário é 

flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos 

significados para sua prática pedagógica”  (OSTETTO, 2004, p. 177). 

 O episódio que segue teve como cenário outra escola em um dos municípios 

definidos como contexto do projeto de pesquisa. Diferente das outras duas cenas, nessa 

a professora trabalha com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos.  

  

Cena 3  

 

O objetivo da professora era fazer com que as crianças distinguissem entre o frio e 
o calor e as roupas adequadas a cada situação. A atividade inicia com os alunos, 
professora e atendente sentados no chão, com uma bacia, água e alguns bonecos 
com e sem roupas. A professora convida um dos alunos para dar banho em um 
“ neném”  (boneco). Em seguida, questiona os alunos sobre a identificação e a 
utilização dos materiais de higiene necessários. Os alunos não respondem e a 
professora segue indagando-os sobre a temperatura da água: “ Tem água aqui 
dentro? A água está boa? Está quentinha? Não está muito quente?”  
A professora pede que alguns alunos coloquem a mão na água da bacia, 
perguntando se está boa para dar banho no “ neném” . Não obtém respostas. Uma 
das alunas estava fazendo movimentos estereotipados até o momento em que a 
professora a pega para colocar a mão dentro da bacia, repetindo a pergunta 
anterior.  
Na seqüência, a professora dá banho no boneco, nomeando suas partes à medida 
que estão sendo tocadas e solicitando aos alunos que a auxiliem. Os meninos 
colaboraram. No entanto, as meninas se mantêm uma no colo da atendente, que 
tenta fazê-la participar, e outra alheia e realizando movimentos estereotipados.  
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A professora pega o shampoo e dá para os alunos cheirarem. Novamente não 
obtém respostas, os alunos apenas cheiram o frasco. Pede ajuda aos alunos para 
enxugar o boneco e fala sobre a temperatura. Em seguida, pega as peças de roupa 
e pergunta está frio ou calor. Pede que um aluno a ajude a colocar a roupa e 
relaciona o vestuário com as partes do corpo.
Dois alunos disputam o boneco e a professora intervém pegando-o para si. Um dos 
alunos volta-se para o espelho, distraindo-se, outro continua com os movimentos 
estereotipados e um terceiro no colo da atendente. A professora solicita que um dos 
alunos procure entre as roupas do boneco “ uma camisinha para colocar no bebê” . 
O aluno procura, mas a professora escolhe a camisa sem considerar a ação do 
aluno. 
A professora começa instruir verbalmente um aluno no preparo da mamadeira, 
chamando a atenção para o fato do fogão “ estar quente” . O aluno faz a 
mamadeira, a professora ajuda uma das alunas a embalar o “ bebê”  e a atendente 
veste o outro boneco com uma terceira aluna em seu colo. Um dos alunos, que 
ajuda a atendente, abandona a atividade e se dirige para o fogão. 
A professora tenta fazê-los imaginar que o fogão e a mamadeira estão quentes 
fazendo gestos de sopro. Na seqüência, convida os alunos a fazerem um café “ bem 
quentinho” , alertando para os cuidados com o fogão, para não queimarem as 
mãos. Simula que queimou a mão e pede para os alunos soprarem. 

 

A análise indica um procedimento comum nas escolas regulares e especiais, ou 

seja, a preocupação centra-se na definição e execução das atividades sem a necessária 

articulação com os objetivos propostos. A professora tinha como objetivo a discussão 

sobre as temperaturas (frio e calor) e as roupas adequadas para as mesmas. No entanto, 

parte das atividades se direciona para as questões de higiene pessoal. A intencionalidade 

do educador não está marcadamente definida, revelando fragilidade no processo de 

planejamento. 

Do ponto de vista das interações, observa-se que as mesmas foram 

predominantemente verbais, intensificadas pela constante fala da professora e falta de 

respostas por parte dos alunos. Se estes apresentam, na sua maioria, limitações da fala, a 

atitude da professora deveria ser a de incentivar a oralização e outras formas de 

expressão, deixando espaço para que se manifestassem, mesmo que de forma lenta e 

pouco compreensível.  

O emprego de outras formas de expressão facilitaria o contato da professora e 

dos alunos com os conceitos apresentados oralmente e por meio do “ faz de conta” . É 

comum na escola, na sala de aula, esperar que os alunos respondam às solicitações dos 

professores de maneira determinada: verbalmente, realizando as tarefas e engajando-se 

nas atividades propostas. A preocupação com o desenvolvimento das atividades limitou 
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o olhar da professora para outras manifestações de interação – olhar, gestos, escuta, 

emissão de grunhidos – utilizadas pelos alunos. 

Na concepção de Laplane (2000, p. 58) há um conjunto de gestos e atitudes 

significativos que marca a comunicação: a direção do olhar, os marcadores verbais de 

alocução, os modos de captação e manutenção da atenção do ouvinte etc. Para a autora, 

o ouvinte, também produz sinais de escuta, através dos procedimentos reguladores, 

verbais ou não. “Estes podem ser positivos ou negativos, podem indicar presença na 

interação, podem ratificar o papel de falante do outro e assegurar que a mensagem está 

sendo recebida, podem também demandar esclarecimento e repetição ou demonstrar que 

não se está engajado na interação”. 

Com a atenção direcionada para o desenvolvimento da atividade, a professora 

pouco se deteve a olhar e a escutar os alunos. Se na organização do cotidiano escolar 

recorremos ao modelo ideal, à retórica, à criança do livro, então produzimos uma 

relação e um conhecimento “ didatizados, burocratizados, fechados às múltiplas vozes e 

linguagens. Se não miramos com os olhos direcionados, fixados nas crianças, nos seus 

movimentos, gestos, expressões, o olhar se perde e vai parar... na ‘atividade’”  

(OSTETTO, 2004, p.195). 

Considerando as questões até então colocadas considera-se que os objetivos de 

aprendizagem é que deveriam nortear a ação docente e não a atividade em si. Se 

objetivo declarado era “ fazer com que as crianças distinguissem o frio do calor” , as 

atividades deveriam levar à comparação das temperaturas por meio de diferentes 

experiências sensoriais e não apenas verbais e abstratas. Todavia, ao entrar na atividade 

do banho, a professora se perde na discussão da higiene, modificando o foco e o 

objetivo definido.   

 
 

 

3. Considerações Finais 

 

Buscar qualquer possibilidade de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais notadamente daqueles com histórico de deficiência mental  passa 

por modificar os padrões de funcionamento da escola e, mais concretamente, o da 

seleção e desenvolvimento dos conteúdos curriculares. A diversidade é possível apenas 
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quando existe variedade: o problema fundamental está no fato de que nem o currículo, 

nem as práticas pedagógicas, nem o funcionamento da instituição escola admitem, na 

atualidade, muita variação. 

Objetivando-se sensibilizar as pessoas para a necessidade de trabalhar com as 

diferenças que se apresentam no espaço escolar, concorda-se com SACRISTÁN (1995) 

que é urgente algumas reflexões em torno do currículo dominante: 

1) O currículo que se plasma nas atuais práticas escolares e, especialmente, nos 

livros didáticos, está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e 

dimensões da sociedade na qual está inserido o sistema escolar. O currículo seleciona 

elementos, valoriza certos componentes. Constitui-se, portanto, de limitações e 

mutilações para todos, mas, principalmente, para os alunos que estão em situação de 

desvantagem.  

2) A seleção de conteúdos de um currículo obedece a um viés cultural que não 

representa interesses, formas de pensamento, expressão e comportamentos dos 

diferentes grupos sociais da população que faz parte do sistema educacional. A 

variedade de partida de toda uma massa muito diversificada de alunos diante das 

exigências escolares e o desigual capital cultural de origem familiar e social que 

carregam os alunos para a escolarização, além das muitas expectativas e interesses de 

pais e alunos diante da escolaridade, enfrentam-se com uma cultura homogeneizada em 

seus conteúdos e nos ritos pedagógicos de transmissão dos conhecimentos. 

3) O viés epistemológico que marca o currículo dominante impede a 

possibilidade de percepções plurais do mundo e dos conhecimentos. Portanto, o  

(...) contraste de perspectivas, a consideração das crenças 
pessoais e sociais, a busca por diferentes caminhos, as dúvidas 
dos alunos, o trabalho em colaboração, a participação ativa, o 
pedir posições pessoais, são recursos e atitudes que têm pouco 
sentido quando ‘a verdade existe’  já descoberta e apenas espera 
que nos apropriemos dela corretamente para dar conta com 
precisão de tê-lo feito (SACRISTÁN, 1995, p.101). 

 

4) A cultura escolar propõe e impõe não apenas formas de pensar, mas 

comportamentos dentro das escolas e das salas de aula. Esses modelos de conduta 

podem ser observados implicitamente na estruturação e no uso do tempo e dos espaços 

escolares, nas possibilidades de manipulação de materiais e mobiliário e nas normas de 

conduta entre pares e entre alunos e professores.  
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5) A escola como instituição surge e funciona como agência de assimilação da 

cultura dominantemente estabelecida. As práticas metodológicas e organizativas nos 

sistemas escolares compõem uma herança que impõe uma tendência a homogeneização. 

São múltiplos os fatores que contribuem para a padronização e homogeneização deste 

trato pedagógico: 

a) a estrutura organizativa do sistema educacional e das escolas gradua as 

aprendizagens a transmitir marcando níveis e caminhos de passagens de uns 

para outros; 

b)  a ordenação do currículo especializa seus componentes, atribuindo tempo 

próprio para cada tipo de conteúdo e, portanto, professores diferentes a cada 

um deles, assim como recursos e materiais específicos; 

c) a segregação em tipos de escolas e de educação para alunos com 

peculiaridades pessoais, culturais e com diferentes destinos sociais: escolas 

para crianças com deficiências físicas e mentais, para os bem dotados, para 

os trabalhadores, para  o campo; 

d) a acomodação profissional dos docentes e a resposta adaptativa destes à 

certas condições de trabalho não satisfatórias têm reforçado a crença de que 

é mais fácil trabalhar com uma base homogênea; 

e) os mecanismos seletivos do sistema escolar e de controle interno e externo 

sobre os conteúdos que são transmitidos impõem uma cultura de certo modo 

homogeneizada dos professores, assim como tipos e níveis de rendimento 

padronizados dos estudantes, inclusive a obrigatoriedade escolar que não é,  

ou não deveria ser, seletiva; 

f) a escassa variedade de espaços, de estímulos e recursos culturais para a 

aprendizagem propicia o uso de fontes uniformizadas de  informação e o 

excessivo uso da verbalização pelo professor. 

 

      Enfim, 

Todas essas condições tornam pouco factível o princípio 
de adaptar o ensino às diferenças dos alunos, há muito admitido 
no pensamento pedagógico. A cultura homogênea do currículo 
escolar, organizada no aparato escolar segundo as condições 
assinaladas acima, torna pouco veromissível o objetivo de 
admitir interesses, estilos, ritmos de aprendizagem e formas de 
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trabalhar diferentes, dentro de um mesmo grupo de alunos ( 
SACRISTÁN, 1995, p.105). 

 
 Tendo presentes as reflexões acima, pode-se considerar que há, ainda, um amplo 

campo de investigação e produção do conhecimento no sentido de qualificar os 

processos de ensino-aprendizagem de alunos com histórico de deficiência mental. As 

escolas e os professores carecem de formação continuada que lhes permita aprofundar 

conhecimentos específicos, reconhecer processos de elaboração conceitual, estabelecer 

mediações pedagógicas e planejar a ação docente de forma consistente. 

 A limitada contribuição desta pesquisa apresenta indicativos de que há muito por 

fazer. No entanto, as iniciativas propostas demonstram resultados promissores. É 

preciso investir em formação docente e em pesquisas que ampliem essas possibilidades. 
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