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RESUMO 

 

A presente pesquisa fundamenta-se na teoria sociointeracionista e objetiva analisar a prática 
pedagógica do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) junto ao 
estudante com deficiência intelectual (DI) matriculado na sala de Recurso Multifuncional do 
município de Caucaia, Ceará. Objetiva-se também verificar de que modo o uso do software 
Luz do Saber, como recurso e estratégia de mediação, pode contribuir para o processo de 
aquisição do sistema alfabético de escrita por estudantes com DI. Na pesquisa, adotou-se uma 
abordagem de natureza qualitativa e organizou-se nas seguintes etapas: 1. Diagnóstico do 
campo: a) aplicação inicial das atividades de avaliação do nível psicogenético da língua 
escrita de estudantes com DI; b) observação da prática do professor do AEE junto ao 
estudante com DI; 2. Desenvolvimento do estudo: a) aplicação da entrevista semiestruturada 
com os professores sujeitos da pesquisa; b) planejamento colaborativo de dez sessões de 
intervenção do professor do AEE por meio do uso do software Luz do Saber; c) observação 
da prática do professor do AEE no desenvolvimento de dez sessões de intervenção por meio 
do uso do software Luz do Saber planejadas em colaboração com a pesquisadora; d) aplicação 
final das atividades de avaliação do nível psicogenético da língua escrita de estudantes com 
DI. Participaram da pesquisa três professoras que atuam no AEE em escolas públicas do 
município de Caucaia-CE e suas respectivas alunas com DI, que se encontravam em processo 
de alfabetização. A análise dos dados foi realizada com base em três categorias: o 
desenvolvimento da prática do professor no AEE junto ao aluno com DI; os desafios 
enfrentados pelo professor do AEE no atendimento ao aluno com DI; o uso do software Luz 
do Saber como recurso tecnológico para evolução conceitual da língua escrita do aluno com 
DI. Verificou-se que a prática do professor do AEE junto ao estudante com DI se pauta em 
uma prática tradicional que desconsidera suas potencialidades e necessidades para 
acessibilidade ao conhecimento. Reflete-se que é desafiador o trabalho do professor 
especialista junto ao aluno com DI, porém, investimentos na formação acadêmico-profissional 
e o envolvimento dos agentes educacionais poderão favorecer possíveis avanços nesse 
processo. Constatou-se que o planejamento colaborativo organizado em sessões de 
intervenção para o uso do software Luz do Saber permitiu que os professores do AEE 
refletissem sobre os princípios de mediação que podem contribuir para o processo de 
aquisição do sistema alfabético de escrita por alunos que apresentam DI. Conclui-se que, no 
desenvolvimento das sessões pelas professoras do AEE, elas passaram a utilizar diferentes 
formas de mediação que favoreceram a evolução do nível conceitual da escrita de suas alunas. 
Infere-se que o software Luz do Saber, como um recurso computacional, em conjunto com as 
ações mediadoras das professoras do AEE, pode contribuir para o desenvolvimento da língua 
escrita de sujeitos com DI. O software se constitui como um ambiente lúdico, desafiador e 
estimulador para alunos em processo de alfabetização. Aponta-se a relevância do profissional 
especialista em perceber as especificidades do aluno com DI, para que, assim, possa 
estabelecer ações que promovam relações significativas de ensino, com base em um 
planejamento adequado às necessidades desse aluno. 
 
 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Alfabetização. Software Luz do 
Saber. Deficiência Intelectual. 
 

 



ABSTRACT 

The present research is based on the socio-interactionist theory and aims to analyze the 
pedagogical practice of the teacher of the Specialized Educational Assistance (SEA) with the 
student with intellectual disability (ID) enrolled in the Multifunctional Resource Room 
(RMR) of the city of Caucaia, Ceará. It is also intended to verify how the use of the “Luz do 
Saber” software as a resource and mediation strategy can contribute to the process of 
acquisition of the alphabetic writing system by ID students. The research adopted a qualitative 
approach and was organized in the following stages: 1. Diagnosis of the field: a) initial 
application of the activities of evaluation of the psychogenetic level of the written language of 
ID students, b) observation of the practice of the SEA teacher with the ID student; 2. 
Development of the study: a) application of the semi-structured interview with the teachers of 
the research, b) collaborative planning of ten intervention sessions of the SEA teacher through 
the use of the “Luz do Saber” software, c) SEA teacher’s practice observation by development 
of ten intervention sessions through the use of the “Luz do Saber” software planned with the 
researcher; d) final evaluation activities of the psychogenetic level of the written language of 
ID students. Three teachers working in the SEA, from public schools in the city of Caucaia-
CE and three ID students, who were in the literacy process (syllabic level) enrolled in the 
Multifunctional Resource Rooms participated of the research. Data analysis was carried out 
based on three categories: The development of the teacher's practice in the SEA with the ID 
student; The challenges faced by the SEA teacher in assisting the ID student; The use of the 
“Luz do Saber” software as a technological resource for the conceptual evolution of the ID 
student's written language. It was verified that the practice of the SEA teacher with the student 
with DI is based on a traditional practice that disregards their potentialities and needs for 
accessibility to knowledge. It is considered that the work of the specialist teacher in the 
student with ID is challenging, but investments in the academic-professional formation and 
the involvement of the educational agents may help possible advances to this process. It was 
found that the collaborative planning organized in intervention sessions for the use of the 
“Luz do Saber” software allowed the SEA teachers to reflect on the principles of mediation 
that can contribute to the process of acquisition of the alphabetical system of writing by 
students with DI. It is concluded that, in the development of the sessions by the SEA teachers, 
they began to use different forms of mediation that aided the evolution of the conceptual level 
of their students' writing. It is inferred that the “Luz do Saber” software, as a computational 
resource, together with the mediating actions of the ESA teachers, can contribute to the 
development of the written language of subjects with ID. The software is a playful, 
challenging and stimulating environment for students in the literacy process. It is pointed out 
the relevance of the professional specialist in understanding the specificities of the student 
with DI so that, in this way, he can establish actions that promote meaningful teaching 
relationships, based on a planning appropriate for the needs of this student.  
 
 
Keywords: Specialized Educational Assistance. Literacy. “Luz do Saber” software. 
Intellectual Disability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na realidade mundial, a Educação Inclusiva constitui um paradigma na educação. 

A busca pela inclusão vem percorrendo um longo caminho na sociedade. Verifica-se que as 

grandes conquistas e mudanças decorrem de mobilizações sociais por igualdade e equidade, 

de ações de educadores, de instituições de fomento ao desenvolvimento, bem como de 

políticas governamentais ao redor do mundo (MANTOAN; PRIETO, 2006; MITTLER, 

2003). 

                   Percebe-se que um dos maiores desafios para a plena inclusão social das pessoas 

com deficiência é o acesso ao sistema regular de ensino, tendo em vista que, dentre outros 

aspectos, mencionam-se os desafios de os professores proporem, em sala de aula, atividades 

acessíveis a todos os alunos. Desse modo, constata-se que a educação inclusiva se configura 

no meio social e escolar a partir de uma visão histórica e crítica da realidade e pode vir a ser 

determinante para a formação de uma visão do ser humano pleno de seus direitos.                     

 Durante muito tempo prevaleceu o entendimento, ou mesmo o senso comum, de 

que as crianças e os jovens com deficiência deveriam frequentar apenas entidades 

especializadas e exclusivas para esse público. Atualmente, as pesquisas realizadas por 

(BAPTISTA, 2015; BONETI, 2006; FIGUEIREDO, 2010, 2012; MANTOAN, 2006) 

evidenciam que a convivência nos espaços comuns na escola regular é um processo benéfico 

e positivo para todos os envolvidos. Desse modo, um dos grandes desafios da escola é 

incorporar as mudanças produzidas em outros espaços sociais que apontam o direito de todos, 

dentre outros, o de acessar os bens culturais e de lazer. É consenso entre os educadores que o 

espaço escolar lida com diversas questões, tais como gênero, raça e diversidade. A 

diversidade pauta as relações humanas, seja no ambiente social ou escolar, e a educação 

escolar inclusiva provoca muitas inquietações entre os educadores. Apesar disso, verifica-se 

que, muitas vezes, a temática da educação especial inclusiva é minimizada no debate 

educacional (ROSS, 1999) e, por vezes, restringe-se aos especialistas da área  

 Mantoan (2006), em seus estudos, acrescenta que a educação inclusiva carrega em 

sua essência a educação especial no interior da escola regular e produz um espaço que permite 

exercer o direito de todos os alunos de conviverem juntos, de aprenderem e participarem em 

um mesmo lugar, sem nenhum tipo de discriminação. A mesma autora afirma ainda que a 

inclusão escolar favorece a diversidade, na medida em que ela considera que todos os alunos 

podem ter necessidades educativas específicas em algum momento do processo de 

aprendizagem. 
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 No Brasil, embora o tema da educação especial inclusiva ainda suscite polêmica, 

existe uma ampla legislação (Constituição Federal de 1988; LDBEN, 1996; Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva/2008; Lei Brasileira de 

Inclusão/Lei 13.146/2015, dentre outras) que fomenta e garante o acesso, em classes comuns 

do ensino regular, para todas as crianças e adolescentes com deficiência. No país, a garantia 

legal, porém, não significa que a inclusão escolar ocorre de forma integral ou sem 

dificuldades. Para Figueiredo (2010a), não basta garantir o acesso e a permanência desse 

alunado, visto que se torna fundamental fomentar práticas educativas, de forma colaborativa, 

a fim de envolver todos os atores (professores do Atendimento Educacional Especializado, 

professores da sala de aula regular, gestão escolar), para que sejam oferecidos serviços 

educacionais que favoreçam o processo de aprendizagem de todos. Nessa perspectiva, a 

educação especial passa a integrar a proposta pedagógica das escolas e proporcionar uma 

transformação na prática docente, na busca de uma adequação metodológica que seja capaz de 

exaltar a capacidade desse alunado.  

                   Segundo Baptista (2015), a reaproximação entre a educação regular e a educação 

especial, no sentido complementar e/ou suplementar, ocorreu nos últimos anos, tanto no 

discurso pedagógico quanto em nível de definição de políticas públicas e de conquistas de 

marcos legais. Nessa perspectiva, o Atendimento Educacional Especializado1 (AEE) ampliou-

se e assegurou a inclusão escolar do aluno público-alvo da educação especial (alunos com 

deficiência intelectual, sensorial e física, transtorno global do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação), por meio de um atendimento complementar e/ou suplementar no 

espaço da sala de recurso multifuncional.  

 Constata-se que, na sala de aula, a partir da presença do aluno público-alvo da 

educação especial, o trabalho docente passou a evidenciar a aprendizagem em vários sentidos, 

não só para esses alunos com deficiência, mas para toda da escola, em prol de uma pedagogia 

contra-hegemônica e mais crítica (SAVIANI, 2008). Nesse contexto, diante do processo de 
                                                           
1 O Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo 
único do art. 60 da Lei nº 9.394/96, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, 
estabelecendo que: Art. 1º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do 
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.§ 1º Considera-se atendimento 
educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. § 
2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a 
participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas (MEC, 2008). 
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democratização da escola, a educação inclusiva se apresenta como um meio de concretizar o 

compromisso público, com o objetivo de alcançar a “Educação para Todos”.  

Com base nessas conquistas sociais, legais, políticas e pedagógicas, propõe-se a 

presente dissertação, aliando-se a isso também o cotidiano do meu trabalho e os 

questionamentos realizados ao longo de 14 anos em que atuo no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no município de Caucaia-Ceará. No decorrer dessa prática pedagógica 

na Sala de Recurso Multifuncional (SRM), percebi que a educação inclusiva se fortaleceu 

com as lutas e os movimentos sociais, e desde então se fortaleceram as políticas públicas e os 

marcos legais na área da inclusão escolar. 

No estado do Ceará, o município de Caucaia, lócus da minha atuação, foi pioneiro 

em formalizar a educação inclusiva, considerando que, em 2002, a Prefeitura Municipal 

realizou um concurso público para professor de educação especial. Naquele momento, o 

grupo de 30 professores aprovados atuou, inicialmente, nas Salas de Apoio Pedagógico, e 

nesses espaços eram atendidos alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem e/ou 

deficiência. Nesse período, realizei o atendimento com 73 estudantes com dificuldade de 

aprendizagem, dentre os quais também se incluíam estudantes com deficiência mental2 – este 

era o termo utilizado na época.  

A experiência proporcionada por esse trabalho com esses alunos originou alguns 

questionamentos, inquietações que culminaram com a necessidade de me aperfeiçoar em 

relação ao trabalho na sala de recurso multifuncional (SRM) com alunos que apresentam 

deficiência intelectual. Inicialmente, no período de 2003 a 2004, participei do curso de 

Especialização em Educação Especial na Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

Posteriormente, em 2009, participei do Curso de extensão/aperfeiçoamento em educação de 

pessoas com deficiência mental, realizado pela Universidade do Estado do Pará. Nesse 

mesmo período, no município de Caucaia, os programas de educação especial foram se 

estruturando e foi criado o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAPE) e a 

Coordenação do Atendimento Educacional Especializado (CAEE). 

Além da criação desses espaços educativos, a Secretaria de Educação de Caucaia 

investiu em parcerias com o Centro de Referência em Educação e Atendimento Educacional 

Especializado do Ceará (CREACE), visando oportunizar aos professores a realização de 

cursos na área da educação especial. Nesse centro, foi oportunizada a participação em cursos 

                                                           
2 Posteriormente, no presente texto, retomarei a discussão sobre as expressões “deficiência mental” e 
“deficiência intelectual”.  
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de longa duração nos seguintes domínios: BRAILLE (sistema de escrita da pessoa com 

deficiência visual desenvolvido por Louis Braille) e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

para pessoas com surdez e deficiência auditiva. A participação em todos esses cursos foi 

importante para o desenvolvimento do trabalho na SRM.  

No período de 2010 a 2012, também participei de um curso de pós-graduação a 

distância para professores do Atendimento Educacional Especializado, a partir de uma  

parceria firmada entre a Universidade Estadual de Maringá e a Secretaria de Educação de 

Caucaia. A oportunidade de participar desses cursos fortaleceu a necessidade de aprofundar 

estudos na área da deficiência intelectual, por ser a deficiência de maior incidência nas escolas 

que eu atendia.  

Na minha experiência profissional, percebi que são recorrentes as queixas dos 

professores de sala de aula em relação à participação desses alunos nas atividades de leitura e 

escrita. Sabe-se que não é atribuição do professor do AEE alfabetizar esses alunos. No 

entanto, ele poderá contribuir para o processo de alfabetização desse alunado, na medida em 

que poderá auxiliar o professor de sala de aula a produzir recursos e materiais acessíveis, bem 

como auxiliar esse professor a utilizar estratégias diversificadas, para favorecer a 

acessibilidade ao conhecimento por esses alunos. Dentre essas estratégias, destaca-se a 

possibilidade de uso de recursos computacionais nos ambientes digitais de aprendizagem. 

Além do trabalho de interlocução com o professor de sala de aula, defende-se, no presente 

projeto, que o professor do AEE poderá utilizar recursos de alta tecnologia, no sentido de 

favorecer o desenvolvimento da oralidade e contribuir para o processo de aquisição do 

sistema de escrita alfabética de alunos que apresentam deficiência intelectual.  

Compreende-se que a aprendizagem da leitura e da escrita implica no uso de  

funções mentais específicas, como, por exemplo, a memória, a capacidade de transferir 

conhecimentos, a metacognição, entre outras. No caso dos alunos com deficiência intelectual, 

eles apresentam algumas fragilidades em seu funcionamento cognitivo, especialmente em 

relação à memória de curto prazo, ao uso de estratégias metacognitivas e à transferência de 

conhecimentos adquiridos para uma nova situação-problema (FIGUEIREDO; POULIN; 

GOMES, 2010). Essas fragilidades poderão influenciar o processo de aquisição do sistema 

alfabético, visto que a alfabetização é um processo conceitual, que implica na capacidade de 

refletir sobre o objeto de conhecimento – no caso, a língua escrita. Em relação a esses 

aspectos, a autora Figueiredo (2012, p.17) indica que:  
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Dada a importância da escrita no funcionamento social e nas atividades cognitivas 
dos sujeitos, o conhecimento dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita 
das crianças com deficiência intelectual é fundamental porque pode favorecer a 
interação dessas crianças com seus pares e com a língua escrita como objeto de 
conhecimento no contexto da escola regular durante a formação de leitores. 

       

Diante do exposto, optou-se, no presente estudo, por abordar a deficiência 

Intelectual (DI), visto que ela constitui um dilema para o ensino comum, considerando o 

número significativo de estudantes nas escolas que apresentam essa deficiência, além dos 

desafios relativos ao ensino e à aprendizagem desse alunado. Portanto, definir a natureza do 

atendimento escolar a esse alunado parece ser um dos desafios para a inclusão escolar, uma 

vez que se defende que este atendimento requer diversificação de estratégias de ensino para 

atender aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem desses estudantes. Contudo, é preciso 

transformar a escola em um espaço igualitário e, assim, valorizar e reconhecer as 

características individuais de aprendizagem de todos os alunos.  

 

1.1 Problematização e justificativa para a pesquisa 

 

                   A pesquisa tomará como suporte teórico a perspectiva sociointeracionista de 

Vygotsky (2010) e a abordagem psicogenética da língua escrita elaborada por Ferreiro e 

Teberosky (1991). A teoria sociointeracionista vigotskyana é relevante para o presente estudo, 

visto que ela defende que, a partir da inserção do sujeito em um contexto histórico, cultural e 

social, a mediação do outro e do contexto contribuirá para o seu desenvolvimento e a 

aprendizagem. A abordagem psicogenética da língua escrita se pauta na visão de que o sujeito 

aprendiz reflete com e sobre a língua escrita. Nessa perspectiva, a aquisição da língua escrita 

implica em uma evolução conceitual, em que o uso e as práticas sociais do letramento3 

influenciam essa aprendizagem.  

             Vigotsky (2010) dedica suas pesquisas na área do desenvolvimento a partir das 

interações sociais humanas. Para o autor, “o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam” (VIGOTSKY, 2010, p. 100). O estudioso acrescenta ainda que a 
                                                           
3 letramento – entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação 
em eventos variados de leitura e de escrita, e o conseqüente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e 
da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas 
(S0ARES, 2003, p. 12). 
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aprendizagem das crianças começa bem antes de ingressarem na escola, pois, em suas 

palavras, “qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia” (VIGOTSKY, 2010, p. 94).                   

                     Segundo a teoria vigotskyana, toda relação do indivíduo com o mundo é feita de 

forma indireta, isto é, por meio de instrumentos e signos, que auxiliam o sujeito a transformar 

sua realidade e a internalizar os conceitos necessários para a aprendizagem. Para o autor, 

“signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato 

social com outras pessoas” (VIGOTSKY, 2010, p. 18). Nesse sentido, para esse estudioso, o 

aprendizado precisa ser mediado, e essa mediação pode acontecer por meio de um colega 

mais experiente, do professor, dos pais ou mesmo de um objeto. Oliveira (1992, p. 33), em 

seus estudos sobre a teoria vigotskyana, afirma que:  

 
A intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. A 
importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre outros como forma de 
promover desenvolvimento articula-se com um postulado básico de Vygotsky: a 
aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança.  
 

                   

   Nesse sentido, com base na teoria sociointeracionista de Vigotsky (2010), o 

processo de mediação envolve o uso de ferramentas e signos dentro de um contexto sócio-

histórico e cultural. Assim, a mediação é uma ação interposta entre um mediatizador e o 

sujeito mediatizado através do uso de instrumentos, que possibilitam o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. Segundo o autor, a aprendizagem antecede o 

desenvolvimento e, nesse sentido: 

 
[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 
capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente 
e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da 
criança (p.103). 
 

            

  Corroborando com os estudos de Vigotsky, no âmbito das ações mediadoras, 

Feuerstein (1991) afirma que a aprendizagem mediada necessita da intervenção de um sujeito 

mais experiente. O autor introduziu a concepção da modificabilidade cognitiva estrutural, a 

qual “concebe a inteligência humana como um construto dinâmico flexível e modificável que 

está na base da adaptabilidade da espécie ao longo do seu percurso histórico-social” 

(FONSECA, 1998, p.8). Dessa forma, existe a necessidade da intervenção de um mediador 

humano, visto que, para o autor, essa ação mediadora é intencional, e não ingênua. O 
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professor mediador potencializa de modo progressivo a capacidade de aprendizagem do 

sujeito, construindo recursos cognitivos propulsores para a aprendizagem e o 

desenvolvimento do sujeito (CENCI; COSTAS, 2013; GONÇALVES; VAGULA, 2012). 

               Diante do exposto, com base nas contribuições de Vigotsky (2010)4, adota-se, 

nesse projeto, o conceito de mediação desse autor, a fim de investigar a aprendizagem 

mediada, a partir do uso dos recursos computacionais na SRM pelo professor do AEE.  

               A seguir, são apresentados alguns estudos que abordam a aprendizagem da leitura 

e da escrita e sua relevância no contexto social. Sabe-se que a habilidade de ler e escrever tem 

um papel fundamental nas sociedades grafocêntricas, e a aquisição dessas habilidades é de 

grande importância para a inclusão social do sujeito, podendo sua ausência acarretar a 

exclusão (FIGUEIREDO et. al., 2009). 

                   Para Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1991), a aprendizagem da leitura e da 

escrita se inicia muito antes de a criança entrar na escola, portanto, sem a mediação do ensino 

formal. As autoras, em suas pesquisas, especificamente na obra Psicogênese da Língua 

Escrita (1991), apresentam um novo olhar para o processo de alfabetização, em que afirmam 

que a criança aprende interagindo com o objeto de conhecimento e, sobretudo, com as 

pessoas, as linguagens e a cultura. As autoras questionam os métodos tradicionais de ensino 

da leitura e da escrita e afirmam que:  

 
[...] o problema da aprendizagem da leitura e da escrita tem sido exposto como uma 
questão de métodos. A preocupação dos educadores tem-se voltado para a busca do 
“melhor” ou “mais eficaz” deles, [...]; originou-se uma discussão registrada em 
extensa literatura; literatura que tanto faz referência ao aspecto metodológico em si 
como aos processos psicológicos subjacentes (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 
48).  
 

             As autoras destacam questões que ainda são emergentes na atualidade, visto que, o 

processo de alfabetização demanda não somente um método específico, mas também envolve 

ações mediadoras significativas para o desenvolvimento da leitura e da escrita.  

  Nesse sentido, torna-se importante o processo de mediação do professor, bem 

como a identificação dos conhecimentos já adquiridos pelo aluno ao ingressar na escola, para 

que, assim, seja possível dar continuidade ao seu processo de aprendizagem.  

  Na composição de um estudo realizado por Rodrigues e Gomes5 (2016), 

procedeu-se um levantamento bibliográfico das produções acadêmicas na área da deficiência 

                                                           
4 No capítulo de Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura, retomam-se os pressupostos da teoria do autor, 
que tratam dos conceitos sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem e mediação.  
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intelectual. Esse levantamento foi importante para a elaboração da problemática do tema da 

presente investigação. Para isso, elegeram-se as seguintes palavras-chave: aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno com DI; mediação docente; e metodologias didáticas. Nos subitens 

a seguir serão apresentados os dados originados das investigações identificadas, de acordo 

com as palavras-chave mencionadas.  

 

Aprendizagem e desenvolvimento do aluno com DI 

 

         No âmbito dessa temática, identificaram-se os trabalhos de Brito Campos e 

Romanato, (2014); Cechin, Costa e Dorneles, (2013); Coelho e Bastos, (2016); Freitas (2012); 

Hein et al (2010); Meca et al (2015); Pedro e Chacon, (2013). Os autores, em seus estudos, 

investigaram como se desenvolve a aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática por 

alunos com DI, bem como utilizaram os ambientes digitais de aprendizagem com o uso de 

hipermídias e softwares. Os resultados mostraram aspectos relevantes, tais como: a) o uso dos 

ambientes digitais de aprendizagem contribuiu para o desenvolvimento de habilidades na 

leitura e na escrita; b) a mediação significativa estabeleceu relações concretas de 

aprendizagem para esse alunado; c) a importância de o professor perceber e conhecer as 

habilidades e dificuldades do aluno com DI; e d) a utilização de jogos auxiliou na aquisição 

de conceitos matemáticos no processo de aprendizagem do aluno com DI.    

      Os dados obtidos nesses estudos são importantes para a presente pesquisa, visto 

que destacam as contribuições do uso de softwares para a aprendizagem e destacam resultados 

positivos para a aprendizagem desses alunos. Eles também atribuem importância ao uso de 

recursos tecnológicos e enaltecem o papel da mediação do professor para a promoção dos 

avanços na aprendizagem desse alunado. 

 

Mediação Docente e Metodologias Didáticas 

 

                 O uso dessa palavra-chave possibilitou a identificação dos trabalhos de Anache e 

Rezende, (2016); Bezerra e Araújo (2011); Benitez e Domeniconi (2014); Braun e Nunes 

(2015); Caramori e Dall’acqua (2015); Fantacini e Dias (2015); Lima e Mendes, (2011); 

Lopes e Marquezine (2012); Mendonça e Silva (2015); Santos (2012); Santos e Martins 

                                                                                                                                                                                     
5 A pesquisa de Rodrigues e Gomes (2016) objetivou mapear a produção científica na área da educação inclusiva 
da pessoa com DI, a partir dos periódicos disponíveis na base Scielo, no período de 2006 a 2016. 
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(2015); Toledo e Vitaliano (2012). Essas pesquisas abordaram o processo de inclusão do 

aluno com DI, a prática docente e a capacitação do professor do AEE e de sala comum, bem 

como a avaliação da aprendizagem e a terminalidade específica na escolarização desse 

alunado. Destacam-se como resultados importantes nos estudos os seguintes aspectos: a) a 

terminalidade específica é motivo de preocupação para os familiares investigados, porque eles 

acreditam que essa certificação é um mecanismo de discriminação; b) o AEE não deve ser 

confundido com reforço escolar; c) o professor de sala de aula comum, por muitas vezes, não 

atende às especificidades do aluno com DI, visto que é necessário o trabalho colaborativo 

junto ao professor do AEE, além do envolvimento dos pais do aluno com DI nesse processo 

inclusivo; d) há necessidade de definir programas de formação continuada para os professores 

especialistas e professores de sala de aula comum, como também há necessidade de uso de 

diferentes estratégias de ensino para melhor atender as especificidades do aluno com DI. 

 Tomando como referência os dados obtidos, com base nas palavras-chave 

elencadas, afirma-se que, na presente pesquisa, a temática discutida nas investigações 

destacadas se vincula ao nosso tema, visto que se investigaram as contribuições do software 

Luz do Saber para a aprendizagem da leitura e da escrita de alunos com DI. Nosso tema 

também envolveu a prática pedagógica do professor do AEE e as estratégias de mediação 

utilizadas, que contribuem para o processo de aquisição do sistema de escrita alfabético.  

       Na realização desta pesquisa, procedeu-se à continuidade do levantamento 

bibliográfico da literatura nas áreas de leitura e escrita, da prática pedagógica e metodologias 

de ensino, bem como do trabalho do atendimento educacional especializado. Percebeu-se que 

há uma preocupação, tanto nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1991) sobre a alfabetização 

como nas mais recentes pesquisas de Cechin, Costa e Dorneles (2013), Freitas (2012), 

Mendonça e Silva (2015), Santos e Martins (2015), sobre a práxis educacional e o método de 

ensino empregado nas escolas. Além desses aspectos, o uso de estratégias de ensino é uma 

proposta pertinente nas pesquisas mencionadas. Os dados desses estudos sugerem que a 

utilização de estratégias diferenciadas se torna um fator necessário para o sucesso da 

aprendizagem e do desenvolvimento de todos os alunos e, especificamente, dos alunos com 

DI.  Nesse contexto, determinar o tipo de atendimento para esse alunado é um dos desafios 

para a escola na atualidade.              
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                   Em relação ao levantamento bibliográfico acerca do trabalho do AEE6, 

identificou-se o estudo de Vaz (2013). Para essa pesquisadora, na organização da formação 

para o trabalho pedagógico na SRM, cabe ao professor do AEE desenvolver métodos e 

estratégias de mediação para o aluno com deficiência intelectual (DI). A autora acrescenta 

ainda que o professor do AEE realiza o trabalho direto com o aluno e desempenha a 

articulação com a família e os demais setores externos à escola, que complementam o 

desenvolvimento do discente. Para a autora, o professor do AEE exerce múltiplas funções, 

que exigem competências singulares e diversas para a atuação junto ao aluno da educação 

especial. 

 No contexto da prática pedagógica, o Atendimento Educacional Especializado é 

uma proposta de trabalho complementar/suplementar, que está prevista pela educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva. Esse atendimento é realizado no ambiente escolar 

inclusivo, em que o público-alvo é o aluno com deficiência (física, mental, intelectual ou 

sensorial), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

(BRASIL, 2008a). O aluno frequenta o AEE em horário contrário ao que estuda e participa de 

atividades complementares ou suplementares. Em relação ao aluno com DI, o AEE deve 

estimular o desenvolvimento e o processo cognitivo por meio de estratégias diversas 

mediadas pelo professor do AEE. Desse modo, no AEE, o professor atua como mediador do 

processo de aprendizagem do aluno com DI. A multifuncionalidade de sua atuação na SRM 

está presente na escola em uma perspectiva que visa transpor a barreira imposta pela 

deficiência intelectual.  

As investigações realizadas por autores como Freitas (2012), Pletsch (2014) e 

Rossetto (2015) apontam que o papel de mediador atribuído ao professor do AEE requer 

competências que lhes ajudem a: identificar as especificidades dos alunos; definir e 

implementar estratégias de flexibilização, estabelecer procedimentos didático-pedagógicos, 

propor práticas alternativas e processos avaliativos adequados à diversidade; além de 

desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, juntamente com o professor de classe 

comum na promoção da aprendizagem desse alunado. Segundo os autores, os professores se 

queixam da existência de barreiras curriculares e, em alguns casos, adotam para alunos com 

deficiência conteúdos diferenciados daqueles propostos aos alunos sem deficiência. No 

entanto, a inclusão escolar propõe que os conteúdos destinados a esse alunado com 

                                                           
6 No presente estudo, incluíram-se, na revisão de literatura, outros trabalhos sobre o AEE, com o objetivo de se 
aprofundarem as investigações realizadas no domínio dessa temática.   
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deficiência devem ser os mesmos usados para todos no ensino regular e, quando necessário, o 

professor pode e deve realizar adequações de recursos e materiais para promover a 

acessibilidade ao conteúdo curricular. Nesse sentido, o papel do professor do AEE na 

articulação com o professor da sala de aula comum é primordial, uma vez que o primeiro pode 

propor estratégias e recursos adequados às potencialidades e necessidades dos alunos que são 

público-alvo da educação especial.   

Na presente investigação, a temática enfocou também o uso de tecnologias com 

sujeitos que apresentam DI. Desse modo, tornou-se fundamental destacar os estudos 

realizados por (PEDRO; CHACON, 2013) que sugerem o uso da internet como ferramenta 

mediadora do conhecimento. Os autores propõem atividades específicas de informática, com 

o intuito de oportunizar ao aluno com DI a apropriação da leitura e da escrita. Além dos 

estudos realizados por Pedro e Chacon (2013), destacam-se também os de Coelho e Bastos 

(2016), que se utilizaram de atividades específicas de informática com o uso de softwares 

educativos. Os autores priorizaram softwares de atividades de associação, correspondência, 

alfabetização e introdução à matemática. Os resultados desses estudos se coadunam com os de 

Pedro e Chacon (2013) quando estes afirmam que as estratégias utilizadas permitiram aos 

participantes a compreensão e a realização das atividades propostas. Essas pesquisas apontam 

também a necessidade de o professor perceber e conhecer as habilidades e as dificuldades dos 

alunos para, assim, utilizarem estratégias que facilitem o entendimento e a aprendizagem 

diante das atividades propostas.    

 No âmbito das pesquisas voltadas para o processo de aprendizagem com o uso 

das tecnologias, o estudo desenvolvido por Passerino (2005) analisou o desempenho de 

pessoas com autismo em Ambientes Digitais de Aprendizagem (ADA). Nesse estudo, a autora 

propôs, por meio da comunicação alternativa em ADA, verificar os processos de interação 

que se estabelecem em ambientes digitais, considerando o espectro do Autismo. A 

pesquisadora, em parceria com Bez (2013), também realizou uma investigação sobre a 

utilização do software SCALA (Sistema de Comunicação Alternativa7 para Letramento de 

alunos com Autismo), a fim de desenvolver um sistema de comunicação alternativa para 

aplicação em SRM com computadores pessoais. As autoras concluíram que o uso do Sistema 

Scala contribuiu para o desenvolvimento da comunicação e o letramento, tanto dos alunos 

                                                           
7A Comunicação Alternativa (CA) é uma das áreas mais importantes dentro do que conhecemos como 
Tecnologia Assistiva e aborda as ajudas técnicas para comunicação, seja de forma complementar, suplementar 
ou com alternativas para que o processo comunicativo aconteça” (PASSERINO, 2012, p. 230). 
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com autismo incluídos nas salas de aula comuns como dos alunos sem esse tipo de 

deficiência. (BEZ; PASSERINO, 2013).       

Outro estudo coordenado por Gomes (2016) também utilizou o sistema SCALA, 

com o objetivo de analisar a influência da mediação, por meio do uso do sistema Scala para a 

produção escrita de sujeitos com DI. A pesquisa também objetivou verificar se o uso do 

sistema Scala promoveu alteração na produção textual de sujeitos com DI em relação aos 

aspectos semânticos. De acordo com os dados da pesquisa, os participantes da investigação 

evoluíram na produção textual quanto à coerência semântica, visto que os textos elaborados 

por eles demonstraram uma preocupação com a progressão da sequência narrativa. A autora 

também destacou que, a partir da interação com o sistema Scala, com uma efetiva mediação, 

os sujeitos apresentaram maior qualidade em suas produções escritas.   

Além dos estudos realizados por Gomes (2016), destacam-se também os de 

Barros (2017) e Oliveira (2017), que realizaram pesquisas interligadas com o uso do software 

SCALA web para possível contribuição do processo de alfabetização de alunos com DI. Para 

tal, destaca-se que a pesquisa de Barros (2017) consistiu em um estudo experimental no qual 

cada sujeito construiu dez textos (orais e escritos), por meio do ambiente Narrativas Visuais 

do software SCALA Web, com o auxílio da mediação, contabilizando um total de 50 

produções. Já a pesquisa de Oliveira (2017) consistiu em realizar uma atividade de revisão e 

reescrita das produções textuais realizadas no contexto da Sala de Recurso Multifuncional 

(SRM), durante a pesquisa coordenada por Barros (2017), com a intenção de investigar de que 

modo a revisão e a reescrita textual de alunos com e sem deficiência intelectual (DI) no 

contexto da sala de aula comum podem influenciar a evolução conceitual da língua escrita dos 

alunos com DI. Os resultados das pesquisas interligadas indicaram que os recursos 

tecnológicos, em especial o SCALA web no contexto da SRM, e a mediação na sala de aula 

comum (com a revisão e reescrita dos textos produzidos com o uso do software) contribuem 

para o desenvolvimento da língua escrita de sujeitos com DI.  

 Tomando-se como referência os resultados originários do estudo coordenado por 

Gomes (2016), que utilizou o sistema SCALA como um recurso para a promoção da 

produção textual de sujeitos com deficiência intelectual, optou-se, na presente investigação, 

pela utilização dos recursos computacionais, em especial o software Luz do Saber no contexto 

da SRM, com alunos que apresentam deficiência intelectual. 

 Nesse sentido, as pesquisas citadas com o uso da CA por meio do software 

SCALA para o letramento de alunos com autismo e/ou com deficiência intelectual reforçam o 

sentido de sua utilização para o desenvolvimento de pessoas com déficits de comunicação 
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social (BEZ e PASSERINO, 2012, 2013 e 2015; PASSERINO, ÁVILA e BEZ, 2010; 

PASSERINO, BEZ e VICARI, 2013; PASSERINO, 2012). Além dessas pesquisas com 

pessoas com autismo, outros estudos (ROCHA e PLETSCH, 2012, 2013) utilizaram a 

Tecnologia Assistiva (TA) e a Comunicação Alternativa para sujeitos com deficiências 

múltiplas no AEE, com o objetivo de pesquisar alternativas e estratégias de atendimento e 

ainda de averiguar como ocorrem os processos de ensino e aprendizagem desse alunado. 

No âmbito da deficiência intelectual, as pesquisas de (LEONEL; LEONARDO, 

2014; LOPES; MARQUEZINE, 2012; MENDONÇA; SILVA, 2015; SANTOS; MARTINS, 

2015; TOLEDO; VITALIANO, 2012) que estudam os processos de aquisição da leitura e 

escrita dos alunos com deficiência intelectual apontam para a necessidade de esforços 

específicos, por parte do corpo docente, em relação à mediação docente e às metodologias 

didáticas. Os estudos mencionados sugerem que os professores, tanto do AEE como os de sala 

de aula comum, devem trabalhar, em conjunto, no sentido de criar condições necessárias que 

possibilitem avanços na aprendizagem desse alunado. Essas investigações também propõem 

mais investimentos na formação dos professores e de toda a comunidade escolar. 

No que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita por pessoas que 

apresentam deficiência intelectual, o estudo realizado por Figueiredo (2012) sobre leitura e 

cognição afirma que são escassas as pesquisas referentes à aquisição da escrita de alunos com 

DI e que “também são raras as pesquisas que consideram os processos cognitivos globais 

implicados na aquisição da leitura e escrita das crianças que apresentam DI.” (FIGUEIREDO, 

2012, p. 78). A autora pondera que as crianças com DI atravessam as mesmas fases que as 

crianças sem deficiência, conquanto o processo de evolução da aprendizagem seja mais 

tardio. Gomes e Figueiredo (2010) afirmam que, através da mediação, os sujeitos com DI 

apresentam evolução em muitos pontos na aprendizagem da leitura. As pesquisadoras 

acrescentam ainda que: 

 
[...] Aspectos relacionados às formas de interação influenciaram, 
significativamente, nessa evolução. Isto é, os sujeitos que melhor se 
adaptaram interagindo satisfatoriamente com os pesquisadores, com seus 
pares e também com o objeto de conhecimento avançaram mais, enquanto 
aqueles que apresentaram maior dificuldade nas suas formas de interação 
evoluíram menos (GOMES; FIGUEIREDO, 2010, p.38). 

 

Diante dos dados que apontam que o aluno com DI apresenta ritmo mais lento no 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita, defende-se que o trabalho pedagógico do 
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professor do AEE, que atua como mediador da aprendizagem do aluno com DI, poderá 

contribuir para a aquisição da língua escrita desses alunos na interlocução com o professor de 

sala de aula. Embora se saiba que não é sua função alfabetizar esses alunos, defende-se que o 

professor especialista está envolvido nesse processo, no sentido de complementar/suplementar 

o trabalho da sala de aula comum, ofertando recursos e estratégias acessíveis. Na SRM, a 

mediação do professor do AEE é fundamental para a evolução conceitual de estudantes que 

apresentam deficiência intelectual. Fernandes e Figueiredo (2010) mencionam que a mediação 

pedagógica tem relevância para a aprendizagem e a evolução da escrita dos alunos com DI. 

Nesse processo, os alunos se adequam às estratégias de escrita empregadas pelo mediador. As 

mesmas autoras compreendem que “as estratégias de escrita são os recursos que o sujeito 

mobiliza na tentativa de produzir a linguagem escrita”. (FERNANDES; FIGUEIREDO, 2010, 

p. 85). 

Diante do exposto, considera-se que a relevância do presente estudo reside na 

necessidade de pesquisas referentes ao uso dos recursos computacionais para o processo de 

aquisição do sistema alfabético de pessoas com deficiência intelectual, bem como ao 

aperfeiçoamento das estratégias de mediação utilizadas para contribuir para a evolução desse 

processo. Portanto, nesta pesquisa, intencionou-se compreender, sobre a realidade atual, as 

contribuições da práxis educativa do professor do AEE para o processo de alfabetização de 

alunos com DI, a partir do uso do software Luz do Saber, o qual detalharemos no subitem 

2.3.3 deste estudo.   

Para a consecução da presente pesquisa, formulamos as seguintes questões 

norteadoras: i) quais as estratégias de mediação que o professor do AEE utiliza na interação 

com o aluno com DI durante a proposição de atividades de leitura e de escrita?; ii) de que 

modo as estratégias de mediação utilizadas pelo professor do AEE podem favorecer a 

emergência da leitura e da escrita de alunos que apresentam deficiência intelectual?; iii) em 

que medida um planejamento colaborativo da pesquisadora com professoras do AEE, a partir 

da proposição do uso do software Luz do Saber, pode contribuir para o processo de 

alfabetização de alunos com DI matriculados na sala de recurso multifuncional?  

  Dessa forma, de posse dos dados desse levantamento bibliográfico sobre o 

processo de alfabetização do aluno com DI, faz-se necessário perceber as habilidades e 

dificuldades desse alunado e, diante das suas especificidades, proporcionar uma pedagogia 

inclusiva com objetivos educacionais que favoreçam possíveis avanços. Portanto, sob o olhar 

do professor da educação inclusiva no AEE e sua práxis educativa nas SRMs, a investigação 

pretendeu analisar e discutir a questão de pesquisa central: de que modo o uso do software 
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Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode favorecer o processo de aquisição 

do sistema alfabético de estudantes com DI matriculados na sala de recurso multifuncional? 

 Com base na questão central, elencam-se os objetivos propostos para esta 

investigação. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Geral: analisar a prática pedagógica do professor do Atendimento Educacional 

Especializado junto ao aluno com deficiência intelectual em Sala de Recurso Multifuncional 

do município de Caucaia-Ceará, verificando, particularmente, de que modo o uso do software 

Luz do Saber pode contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético de escrita. Os 

objetivos específicos delimitados para a consecução do objetivo geral são: 

i) Identificar quais as estratégias e os recursos de mediação empregados 

pelo professor do AEE, que podem favorecer o processo de aquisição 

do sistema alfabético por alunos que apresentam Deficiência Intelectual 

- DI; 

ii) Averiguar, no contexto da SRM, por meio de um acompanhamento 

colaborativo ao professor do AEE, em que medida o uso do software 

Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode contribuir 

para o processo de aquisição do sistema alfabético por alunos que 

apresentam DI. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

             O referencial teórico e a revisão da literatura desta dissertação foram estruturados 

conforme as seções descritas a seguir. A primeira seção é destinada a uma discussão acerca da 

abordagem sociointeracionista de Vigotsky sobre mediação e uso de estratégias de mediação. 

Na segunda seção, abordam-se os rumos da Educação Inclusiva com os seguintes temas: “O 

direito à educação inclusiva: contexto mundial e nacional”; “A educação especial inclusiva: o 

trabalho do professor do Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recurso 

Multifuncional”, estruturado em subtópicos, que abordarão: a) A identidade do professor do 

Atendimento Educacional Especializado; b) A práxis educativa nas Salas de Recurso 

Multifuncional; c) O papel do professor do Atendimento Educacional Especializado como 
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mediador do conhecimento. Na terceira seção, será abordada a aquisição da leitura e da escrita 

por alunos com Deficiência Intelectual, em que serão tratadas as seguintes discussões: i) O 

processo de aquisição da leitura e da escrita; ii) O processo de aquisição da leitura e da escrita 

de alunos que apresentam deficiência intelectual; iii) O uso do software Luz do Saber no 

processo de alfabetização de alunos com Deficiência intelectual.  

             A metodologia compreenderá as seguintes seções: i) Sujeitos da pesquisa; ii) As 

etapas e os procedimentos de pesquisa; iii) Procedimentos de análise de dados; iv) Formas de 

registro. Na análise de dados, organizaram-se três categorias, quais sejam: o desenvolvimento 

da prática do professor no Atendimento Educacional Especializado – AEE junto ao aluno com 

deficiência intelectual – DI; os desafios enfrentados no atendimento junto ao aluno com 

deficiência intelectual; o uso do software Luz do Saber como recurso tecnológico para 

evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI. Nas considerações finais, apresentam-

se as conclusões com base nos objetivos desta pesquisa.  
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2  SUPORTE TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA  

  

                 A presente pesquisa apresenta como base a teoria sociointeracionista de Vigotsky 

(2010), cuja ideia central se fundamenta na aprendizagem mediada. No presente estudo, o 

conceito de mediação foi importante, na medida em que se abordaram a prática do professor 

do AEE e o uso de recursos e estratégias de mediação, que podem favorecer o processo de 

aquisição do sistema alfabético por alunos com DI. Nesse capítulo, será abordada, 

inicialmente, a base teórica do estudo, a partir da abordagem sociointeracionista de Vigotsky 

sobre mediação. Para isso, o capítulo se estruturou em três subtemas principais: os rumos da 

educação inclusiva, no qual serão utilizados como referência os estudos de Mantoan (2006), 

Marchesi (2006), Mittler (2003), Poulin (2010), dentre outros. Tais estudos investigaram o 

processo de inclusão escolar e o trabalho do professor de Atendimento Educacional 

Especializado, enquanto os autores Perrenoud (2008), Pimenta (2012) e Tardif (2014) 

contemplam a prática pedagógica conjuntamente com os estudiosos que investigaram a 

inclusão escolar. No terceiro subtema, discute-se a aquisição da leitura e da escrita por alunos 

com deficiência intelectual, apoiando-se nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1991), 

Figueiredo, Rocha e Gomes (2010), Figueiredo (2012), Gomes (2012), Smith (2008), dentre 

outros.   
 

2.1 Abordagem sociointeracionista de Vigotsky: As estratégias de mediação  
 

 O presente estudo se ancora na teoria sociointeracionista de Vigotsky porque o 

autor aborda o processo de interação social como fator fundamental para o desenvolvimento 

humano. Para Vigotsky (2010), o homem somente alcança as características tipicamente 

humanas por meio das relações com o meio sociocultural, e essas características se 

desenvolvem ao longo da história.  

 Vigotsky (2010) enfatiza a emergência do papel da mediação na relação entre 

sujeito mediador, objeto do conhecimento e sujeito mediado, como forma de favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem. Para o autor, os fatores biológicos e sociais são essenciais 

para o processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito. Nesse sentido, a mediação, 

definição primordial da sua obra, é um processo intencionalmente organizado e planejado, no 

qual se inclui o uso de instrumentos e signos dentro de um contexto sócio-histórico e cultural. 

O teórico afirma ainda que “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica 
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e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as 

cercam” (VIGOTSKY, 2010, p. 100).   

         Vigotsky (2010) definiu dois níveis de desenvolvimento da criança: o Nível de 

Desenvolvimento Real (NDR), que compreende o ciclo de desenvolvimento consolidado, e a 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que depende das ações do meio social, em que o 

sujeito está inserido. A ZDP é definida pelo autor como o potencial que o sujeito pode vir a 

desenvolver. O autor, em suas proposições, afirma ainda que: 

 
[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKY, 2010, p. 
97). 
 
  

 Segundo Vigotsky (2010), os níveis de desenvolvimento real e proximal revelam 

o estado de desenvolvimento mental de um indivíduo. O pesquisador questiona o modo de 

avaliação utilizada para identificar tais níveis, ou seja, “ao avaliar-se o desenvolvimento 

mental, consideram-se somente as soluções de problemas que as crianças conseguem realizar 

sem a assistência de outros, [...]. Pensa-se na imitação e no aprendizado como processos 

puramente mecânicos” (VIGOTSKY, 2010, p. 99). Nesse sentido, o autor acrescenta que o 

papel da imitação no processo de aprendizagem deve ser reavaliado, porque ele considera que, 

“numa atividade coletiva ou sob a orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são 

capazes de fazer muito mais coisas” (VIGOTSKY, 2010, p. 101).  

 Vigotsky (2010) afirma que a aprendizagem não é desenvolvimento, conquanto 

uma aprendizagem bem direcionada tenha um retorno satisfatório e, consequentemente, 

“resulte em desenvolvimento mental” (VIGOTSKY, 2010, p. 103), ou seja, a aprendizagem é 

quem promove o desenvolvimento. Para esse autor, os Processos Psicológicos Superiores 

(PPS) que ainda não estão devidamente desenvolvidos são acionados pela ZDP através da 

mediação feita por um sujeito mais experiente. Essa ação contribui para o desenvolvimento 

mental desses sujeitos, ou seja: 

 
[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 
capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente 
e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da 
criança (VIGOTSKY, 2010, p. 103).  
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A teoria sociointeracionista de Vigotsky embasa diversos estudos voltados para a 

área educacional. Como teoria do conhecimento, apresenta uma abordagem dialética, sendo 

esta considerada como uma importante contribuição no processo de ensino e aprendizagem, 

tendo em vista que, “na área da educação, o conceito de mediação leva à expectativa de uma 

relação de reciprocidade entre o indivíduo e as possibilidades do conhecer, aprender” 

(ZANOLLA, 2012, p. 6).  

Nos estudos de Vigotsky, ele aborda a importância da pesquisa, por objetivar 

investigar a realidade. Para ele, além de gerar o conhecimento, a pesquisa tem o papel político 

de afirmação das ações. O autor, ao desenvolver o conceito de ZDP, destaca sua relevância 

para examinar como a criança desenvolve seu aprendizado, e ele infere sobre a questão: 

 
                                                  Cada assunto tratado na escola tem a sua própria relação específica com o curso 

do desenvolvimento da criança, relação essa que varia à medida que a criança vai de 
um estágio para outro. Isso nos leva diretamente a reexaminar o problema da 
disciplina formal, isto é, a importância de cada assunto em particular do ponto de 
vista do desenvolvimento mental global. Obviamente, o problema não pode ser 
solucionado usando-se uma fórmula qualquer; para resolver essa questão, são 
necessárias pesquisas concretas altamente diversificadas e extensas, baseadas no 
conceito de zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKY, 2010, p. 105). 

 
   

         Corroborando as ideias de Vigotsky, no âmbito das ações mediadoras, Feuerstein 

(1991) afirma que a aprendizagem mediada necessita da intervenção de um sujeito mais 

experiente. Para Gonçalves e Vagula (2012), a partir dos estudos de Feuerstein, reafirma-se 

que a mediação contribui para o desenvolvimento cognitivo. No entanto, devem-se considerar 

os recursos utilizados nas relações de aprendizagem, e esses recursos devem possibilitar 

relações de ensino significativo, de acordo com as especificidades do aluno. Feuerstein (1991, 

apud FONSECA, 1998) introduziu a concepção da modificabilidade cognitiva estrutural e 

definiu que a inteligência do indivíduo se modifica diante da sua interação em um contexto 

histórico-social.  

 Na literatura, a pesquisa de (PASSERINO, 2005) utilizou a teoria 

sociointeracionista de Vigotsky em conjunto com outros estudos Diaz at al (1993), Gallimore 

e Tharp (1993). Esses estudos se baseiam na teoria sócio-histórica com enfoque na ZDP e no 

Nível de Desenvolvimento Real (NDR). A investigação de Passerino (2005) objetivou 

verificar, por meio da psicologia interacionista, a aprendizagem e o desenvolvimento de 

sujeitos com autismo. A autora desenvolveu em sua pesquisa estratégias de aprendizagem 

mediadas através do método direto e indireto, por meio das seguintes formas de mediação: 
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controle, autocontrole e autorregulação. A pesquisadora alinha-se com a visão de Vigotsky e 

os demais autores citados por ela:  

 
Para os autores mencionados, a capacidade de autorregulação não é somente 
originada na interação social, mas é uma capacidade que deve ser promovida e 
desenvolvida através de estratégias específicas nas interações entre sujeitos mais 
experientes e menos experientes (ações mediadoras). Assim, para fins de 
observação/análise dessas ações mediadoras no desenvolvimento de processos 
cognitivos, utilizou-se como indicador o acompanhamento do processo de regulação 
até a autorregulação (internalização), entendido como o processo no qual o sujeito 
começa a participar de uma ação mediadora com maior controle por parte do 
mediador, até a internalização propriamente dita que culmina na 
autonomia/autorregulação do sujeito (PASSERINO, 2005, p. 146).  
 
  

Na investigação realizada por Passerino (2005), a autora especificou 

conceitualmente as três formas de mediação: controle, autocontrole e autorregulação. A 

mediação de controle é conduzida por um sujeito mais experiente, e divide-se em ações 

diretas e indiretas. As primeiras (diretas) são as “ordens, diretivas e perguntas diretivas”, 

enquanto as indiretas são as “perguntas perceptivas, perguntas conceituais/ procedimentais, 

gratificações, renúncia direta, confirmação passiva e afastamento físico” (PASSERINO, 2005, 

p. 148). Na mediação de autocontrole, o sujeito mediado repete o processo realizado pelo 

mediador. Essa repetição ou imitação pode ocorrer de forma direta (imitação direta), no 

entanto, ela incorpora manifestações diferenciadas. Ou seja, a imitação direta agrega 

“elementos novos ou modifica a sequência da mesma, mostrando uma certa compreensão do 

processo” e inclui a fala dirigida ao mediador, por meio da “antecipação verbal das ações a 

serem desenvolvidas dirigidas ao mediador esperando confirmação” (PASSERINO, 2005, p. 

149). E, por fim, a autorregulação, que ocorre quando o sujeito mediado se transforma em seu 

próprio “tutor”. De acordo com a autora, é na autorregulação que o indivíduo consolida o 

aprendizado proposto no momento da mediação, ou seja:   

 
                                             A diferenciação central entre autocontrole e autorregulação não passa pela 

internalização das ordens e diretivas do tutor, mas pela capacidade emergente de 
planejar e definir objetivos próprios organizando funcionalmente sua conduta para 
os mesmos e adaptando-a de acordo com o contexto (PASSERINO, p. 150).  

  

 No presente estudo, as estratégias de aprendizagem mediada empregadas no 

estudo de Passerino foram referências para o desenvolvimento das sessões mediadas8 com o 

uso do software Luz do Saber. Propomos, em parceria com professoras do AEE, essas 

                                                           
8 As sessões serão detalhadas no capítulo de metodologia. 
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estratégias de mediação, por meio do uso do software Luz do Saber em sessões de 

intervenção, sob a coordenação dessas professoras, realizadas com sujeitos com DI na sala de 

recurso multifuncional (SRM). 

 No próximo subitem serão discutidos os rumos da educação inclusiva, com o 

objetivo de mostrar os estudos atuais, que abordam discussões sobre as questões norteadoras 

da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.  

 

2.2 Os rumos da Educação Inclusiva 

 

               O presente subitem foi organizado em duas partes. Na primeira, objetiva-se 

discutir sobre os direitos à educação inclusiva, destacando-se o contexto mundial e nacional, 

enquanto, na segunda parte, apresentam-se o contexto da sala de recurso multifuncional e o 

trabalho do professor do AEE, nos seguintes subitens: a) A identidade do professor do 

Atendimento Educacional Especializado; b) A práxis educativa nas Salas de Recurso 

Multifuncional; e c) O papel do professor do Atendimento educacional Especializado como 

mediador do conhecimento.   

 

2.2.1 O direito à Educação Inclusiva: Contexto mundial e nacional 

 

“A rua de acesso à inclusão não tem um fim porque 
ela é, em sua essência, mais um processo do que um 
destino” (Mittler, 2003, p. 36). 
 

 
 Em uma perspectiva histórica e teórica, a discussão sobre a importância da 

Educação Inclusiva é recente, principalmente nos espaços públicos (MITTLER, 2003). De 

fato, a mudança de paradigmas vem ocorrendo no contexto mundial e nacional. Os estudos 

buscam interfaces e diálogos possíveis estabelecidos entre a escola regular e a escola 

inclusiva. Essa aproximação complementar entre elas vem sendo ampliada ao longo dos anos. 

 Mittler (2003), em seus estudos sobre o contexto global da educação inclusiva, 

afirma que a reestruturação das escolas baseadas em diretrizes inclusivas é um reflexo de um 

modelo de sociedade em ação, visto que a inclusão é um movimento mundial, com liderança e 

apoio oferecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O autor acrescenta ainda que a 

inclusão e a justiça social envolvem mudanças fundamentais na sociedade, as quais se 

estabelecem através da qualidade educacional e das experiências oferecidas às crianças. 
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       O direito à educação inclusiva é uma conquista, que envolve profissionais da área, 

órgãos de defesa dos direitos humanos e de fomento ao desenvolvimento humano, familiares 

das pessoas com deficiência e mesmo os governos, visto que é um movimento de cunho social 

com repercussões mundiais.    

       Para Mittler (2003), em uma dimensão global, a Conferência de Salamanca (1994) 

foi um marco histórico nessa jornada e provocou repercussão em vários países, inclusive no 

Brasil. Para Mantoan (2006), o Brasil teve importantes avanços na área da inclusão ao longo 

dos últimos anos. A autora atribuiu-os ao estabelecimento de marcos legais, os quais foram 

responsáveis pelo movimento em favor da educação inclusiva, uma realidade que parece 

distante em algumas partes do mundo. A mesma autora acrescenta ainda que a inclusão 

proporciona igualdade de direitos às pessoas que estão à margem da sociedade e reproduz 

uma visão de mundo diferente da hegemônica, visto que a inclusão não perpetua uma escola 

que exclui e segrega. Nesse sentido, Marchesi (2006, p. 200) afirma que:  

 
“Las escuelas inclusivas no son solo una oferta educativa que evita la segregación de 
los alumnos y que les ofrece oportunidades por su contacto con compañeros de 
diferentes capacidades y distintos orígenes sociales y culturales. Deben de ser 
también escuelas de calidad que garanticen el acceso al conocimiento en las mejores 
condiciones a todos los alumnos en ellas escolarizados”. 
 
 

                         Poulin (2010) corrobora com o pensamento de Marchesi, quando aborda que a 

inclusão está diretamente ligada ao desenvolvimento social. No processo de inclusão pensado 

por Poulin, todos os alunos, com ou sem deficiência, estão juntos e devem compartilhar 

momentos de aprendizagem no processo de interação com o outro e oportunizar trocas de 

vivências. As trocas de vivências proporcionam, assim, “condições particularmente favoráveis 

à emergência de redes sociais de colaboração e de entreajuda entre os alunos normais e os 

alunos com deficiência ou com dificuldade de adaptação ou de aprendizagem” (POULIN, 

2010, p. 32).  

                   Nesse contexto, algumas pesquisas (BAPTISTA, 2011; BRIANT; OLIVER, 

2012; POULIN, 2010; MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011; OLIVEIRA, 2015) se 

dedicam a estudos direcionados ao processo de inclusão escolar. Elas apontam caminhos, 

rumos e conclusões, que sugerem um trabalho colaborativo com práticas inclusivistas, para a 

conquista de possíveis avanços que contribuam para a construção de uma escola para todos. 

As pesquisas mencionadas apontam direcionamentos, que oportunizam o ingresso e a 

permanência, com êxito, do aluno com deficiência na escola comum. Contudo, faz-se 

necessário o envolvimento de toda a sociedade nesse processo, daí a importância da criação e 
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da efetivação de políticas públicas que gerem políticas educacionais que favoreçam as escolas 

inclusivistas. 

                 Segundo informações do último Censo demográfico do IBGE (BRASIL, 2010) e 

da “Cartilha da pessoa com deficiência”, cerca de 45,6 milhões de pessoas se declaram com 

alguma deficiência. No Brasil, esse dado equivale a um percentual de 23,9% da população 

brasileira (desse total, 1,4% apresenta deficiência intelectual). Os dados do Censo escolar 

indicam que, do total de 820.433 matrículas na Educação Especial em 2012, 74% foram para 

classes comuns e somente 24% foram matriculados em classes especiais e escolas especiais 

(BRASIL, 2013). A repercussão desses números e da legislação vigente parece demonstrar 

que a educação inclusiva se efetivou, e a política de inclusão encontra-se definida e 

implantada nas escolas brasileiras. No entanto, ainda são inúmeros os desafios relativos às 

barreiras atitudinais, estruturais e pedagógicas. Essas barreiras ainda constituem empecilhos 

para a efetiva participação dos alunos que são público-alvo da educação especial como 

beneficiários de um ensino inclusivo.  

 No Brasil, a educação especial passou a ser uma modalidade da educação comum 

e, desse modo, as crianças com deficiência (seja física, intelectual, auditiva e visual), 

transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD) 

devem frequentar classes comuns de ensino e, preferencialmente, receber atendimento 

educacional especializado em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) na própria escola. 

Quando não for possível no próprio espaço da escola em que o aluno frequenta, ele poderá ser 

atendido em outra instituição escolar ou ainda em Centros de Atendimento Educacional 

Especializado (BRASIL, 2008). 

                 O estabelecimento da educação inclusiva como política educacional do país 

questiona o modelo de escola que conhecemos tradicionalmente. O princípio básico da escola 

inclusiva é o de que todos os alunos aprendam juntos, independentemente de suas condições 

socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento. Esses princípios foram previstos 

na Convenção da Guatemala em 2001, com base na Constituição Federal de 1988, na qual se 

estabelece que: 

 
[...] impossibilidade de diferenciação com base na diferença, definindo a 
discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência.[...] que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício por parte de pessoas com deficiência de seus 
direitos humanos e suas liberdades fundamentais (art.I, nº 2, “a”). 
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                 Além disso, é importante ressaltar que a educação inclusiva não diz respeito 

somente à inserção de alunos com deficiência na escola comum, mas principalmente 

compreende o acesso, a permanência, com qualidade e equidade, que possibilite o sucesso 

acadêmico desse alunado (FERREIRA, 2000; FIGUEIREDO, 2002; GLAT e BLANCO, 

2007; JESUS, 2002; JESUS, MESSINA, MILANESI, 2013). 

                   O modelo de educação que preconiza o direito de todos no processo de inclusão 

educacional ainda provoca muitas discussões entre pesquisadores e educadores porque exige 

uma constante reflexão sobre a práxis educacional na atualidade. Promover uma escola que 

propicie uma educação de qualidade e equidade para todos e construir espaços escolares 

menos excludentes é desafiador, pois, além de depender de políticas públicas voltadas para a 

inclusão escolar, torna-se necessário romper com as barreiras humanas e atitudinais ainda 

existentes. Corroborando com esse pensamento, Freitas e Oliveira (2011) apontam que: 

 
 O direito à educação, como pressuposto de uma sociedade inclusiva, está acima das 
dificuldades, quer sejam físicas, pedagógicas ou didáticas em que qualquer sistema, 
escolar ou profissional venha amparar-se para justificar o desrespeito a esse direito. 
Contudo, sabe-se que tais dificuldades são reais e que, para superá-las, faz-se 
necessário ir além de iniciativas isoladas, tanto por parte do poder público, como de 
instituições ou de profissionais, mas é preciso articular ações que envolvam 
efetivamente a todos. A escola precisa acompanhar e interagir com as mudanças 
advindas de uma educação inclusiva, tornando-se verdadeiramente um espaço 
democrático, dialógico e dinâmico, dentro do conceito de educação para todos, 
como procuramos destacar neste trabalho. É nessa condição que se pode falar em 
uma escola inclusiva (FREITAS; OLIVEIRA, 2011, p. 10). 
   .                    

                 Nesse contexto, Mori (2011) fez uma investigação que objetivou verificar o 

processo de efetivação da política de educação inclusiva em escolas de diferentes regiões do 

Brasil. Os dados iniciais foram colhidos por meio de levantamento junto aos professores 

matriculados em um curso de formação de professores à distância da Universidade Estadual 

de Maringá, em convênio com o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial. A 

autora concluiu, em seus estudos, que a educação inclusiva tem muito a contribuir para a 

aprendizagem e o desenvolvimento de pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Contudo, a pesquisadora acrescentou que 

há a necessidade de adaptação curricular, bem como mudanças nas barreiras físicas e 

atitudinais, além de profissionais preparados para trabalhar com esse alunado.                   

                Para Mantoan (2003), na escola inclusiva é necessário refletir sobre a necessidade 

de entender e reconhecer o outro dentro de suas possibilidades. Para a autora, educar é 

comprometer-se com o crescimento do outro e desenvolvê-lo para que ele evolua. Nessa 

perspectiva, parece não haver lugar para o desenvolvimento de práticas pedagógicas baseadas 
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em atividades curriculares que não valorizam as especificidades, visto que, segregam e 

estigmatizam sujeitos com deficiência.  

 Defende-se, nesta pesquisa, que compreender as condições de ensino que 

norteiam a educação inclusiva implica também em conhecer as políticas públicas no âmbito 

do Atendimento Educacional Especializado-AEE. Implica também em saber se o AEE 

mantém, hoje, a complementaridade necessária para a aprendizagem e o desenvolvimento do 

aluno que é público-alvo da educação especial, particularmente em relação ao estudante que 

apresenta DI. No subitem que se segue, objetiva-se abordar a sala de recurso multifuncional e 

o trabalho do professor do AEE, considerando o lócus a ser utilizado para a realização desta 

investigação.  

 

2.2.2 A Educação Especial Inclusiva: O trabalho do professor do Atendimento 

Educacional Especializado na sala de recurso multifuncional 

 

                         A educação inclusiva é uma temática que guarda complexidade, visto que 

envolve questões teóricas e conceituais, que são essenciais para a ação prática cotidiana da 

escola, tais como: cultura, cultura escolar, desigualdades sociais, inclusão e exclusão social, 

inclusão de sujeitos com deficiência na escola comum, educação e diferenças sociais e 

políticas. Todos esses temas merecem um entendimento mais profundo, uma vez que 

abrangem diferentes discussões e posicionamentos.    

Percebe-se na educação inclusiva um cunho humanizador e um exercício da 

democracia, que aponta para a transformação da sociedade, pois ela amplia a participação e 

valoriza a diversidade nos estabelecimentos de ensino, portanto, entende o sujeito e suas 

especificidades. A inclusão propõe a participação de todos na produção social, cultural e 

econômica e reforça a igualdade concreta entre os sujeitos, com o reconhecimento das 

diferenças nos aspectos físico, psicológico e cultural. Nesse sentido, Mantoan (2006) afirma 

que: 

 
A igualdade de oportunidades é perversa quando garante o acesso, por exemplo, à 
escola comum de pessoas com alguma deficiência de nascimento ou de pessoas que 
não têm a mesma possibilidade das demais, por problemas alheios aos seus esforços, 
de passar pelo processo educacional em toda a sua extensão (MANTOAN, 2006, 
p.20) 
 

 Para assegurar e garantir a educação inclusiva, as políticas públicas desenvolvidas 

no Brasil ao longo dos anos têm evidenciado a preocupação com a inclusão. A busca pela 
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reorganização do sistema educacional diante do compromisso da escola inclusiva em 

possibilitar a permanência e o prosseguimento da escolaridade desse alunado resultou na 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), lócus do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). O AEE surgiu como mais uma alternativa, com o objetivo 

de favorecer o processo de inclusão educacional. As SRMs oportunizam aos alunos os 

suportes educacionais básicos, que deverão implementar e complementar a ação pedagógica 

oferecida na escola. 

       O Atendimento Educacional Especializado deve ser realizado preferencialmente 

em Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola de ensino regular onde o aluno esteja 

matriculado. Se o AEE não for ofertado na escola comum, o atendimento poderá ser realizado 

em centros de AEE ou ainda em classe hospitalar e na residência do próprio aluno (ALVES, 

2006). 

O Ministério da Educação, em seu decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, 

aborda o atendimento diversificado de todos os alunos que necessitam temporária ou 

definitivamente do AEE, no qual estabelece que: 

  
A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a 
eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (DECRETO Nº 7.611, 2011). 
 

As SRMs devem funcionar como suporte no processo de aprendizagem, 

permitindo ao aluno o acesso ao conhecimento. Constituem-se como parte diversificada do 

currículo e não podem ser entendidas como reforço ou recuperação de aprendizagem e nem se 

caracterizar como mera repetição dos conteúdos programáticos já desenvolvidos em sala do 

ensino regular. O professor que atua nas SRMs necessita compreender que a sua função deve 

extrapolar as ações internas da sala. Nessa perspectiva, o professor do AEE, de modo 

colaborativo, oferece suporte aos professores, que atuam com o processo de inclusão em salas 

comuns, de modo a ajudá-los na busca de alternativas diferenciadas que lhes permitam a 

realização de um trabalho mais eficiente (LOPES; MARQUEZINE, 2012).  

                       A Política Nacional de Educação de 2008 contempla a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. Em decorrência desse documento, ampliaram-se as ações 

de fomento à inclusão escolar, com metas propulsoras para o acesso e a permanência das 

pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotação. Por conseguinte, surgiu a necessidade de transformar os sistemas educacionais 

para a garantia do acesso universal à escolarização básica e, com isso, criar condições 
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fundamentais para a efetivação do processo inclusivo. Contudo, esse processo envolve a 

organização pedagógica e profissional das escolas, no sentido de favorecer a 

complementaridade do ensino, que garanta o acesso ao conhecimento, assim como a oferta de 

apoios a esse alunado (BAPTISTA, 2015).                     

                   Desse modo, as escolas inclusivistas devem criar espaços, recursos e serviços que 

complementem a escolarização do aluno com deficiência.  Com base no documento Sala de 

Recurso Multifuncional (MEC, 2006), podemos destacar que: 

 
As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o 
Atendimento Educacional Especializado para alunos com necessidades educativas 
especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas 
em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos 
alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida 
escolar (MEC, 2006, p.13). 
 

                       É nesse contexto que o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais, criado pelo MEC (2010), disponibiliza equipamentos, mobiliários, materiais 

didáticos e pedagógicos para a organização das SRMs e para a oferta do AEE com salas de 

tipo I e II. As SRMs do tipo I possuem equipamentos que compreendem microcomputadores, 

notebooks, estabilizadores, impressora a laser, acionador de pressão, mouse com entrada para 

acionador, lupa eletrônica, materiais didático-pedagógicos. As SRMs tipo II compreendem 

todos os materiais da SRM tipo I adicionados aos materiais para atividades com o aluno que 

apresenta deficiência visual, como impressora Braille, máquina de datilografia Braille, reglete 

de mesa, calculadora sonora, dentre outros recursos utilizados para o desenvolvimento das 

atividades do AEE. As SRMs foram implantadas nas redes municipais e estaduais de 

educação como um dos programas mais importantes da política de Educação Especial. Esse 

programa faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), por meio do qual se 

objetiva dar apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino para manutenção do ensino 

regular e a oferta do AEE aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 

                 O Programa de implantação de SRMs do Ministério da Educação (2010) tem como 

ações: 

 Aquisição dos recursos que compõem as salas;  

 Informação sobre a disponibilização das salas e sobre os critérios adotados;  

 Monitoramento da entrega e instalação dos itens nas escolas;   

 Orientação aos sistemas de ensino para a organização e a oferta do AEE;  
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 Cadastro das escolas com sala de recursos multifuncionais implantadas;  

 Promoção da formação continuada de professores para o AEE;  

 Encaminhamento, assinatura e publicação dos Contratos de Doação;  

 Atualização dos recursos das salas implantadas pelo Programa;  

 Apoio à acessibilidade nas escolas com salas implantadas. 

 

 Os dados referentes à oferta de SRMs no Brasil, fornecidos pelas Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios, no Plano de Ações Articuladas (PAR), no período de 

2005 a 2009, informam que 15.551 Salas de Recursos Multifuncionais foram implantadas em 

todos os estados e o Distrito Federal. Nesse período, foram implantadas SRMs em cerca de 

4.564 municípios brasileiros. Ao todo, 82% das escolas do país foram contempladas.  

                      Baptista (2011) realizou uma análise dos estudos referentes às SRMs em alguns 

estados brasileiros. O estudo objetivou compreender como ocorreram as alterações políticas 

que resultaram no avanço da sala de recursos como serviço prioritário para a política 

educacional brasileira. Diante das análises do estudo, o autor afirmou que: 

 
Quando analisamos o âmbito municipal da gestão das políticas públicas relativas à 
Educação Especial, é necessário reconhecer que, em muitos municípios, tem 
ocorrido um processo de sintonia com a diretriz de oferta das salas de recursos por 
meio da adesão a programas, como aquele que oferece os materiais para esse tipo de 
serviço. Essa adesão é apenas um início de um processo laborioso de instituição dos 
serviços, pois cabe ao município contratar os profissionais qualificados ou investir 
na formação de integrantes de seus quadros, além do delineamento pedagógico que 
deverá inserir esses serviços nos projetos político-pedagógicos das escolas 
(BAPTISTA, 2011, p. 7). 

                  

                       Com base no programa de implantação de SRMs do MEC, surgiu o Observatório 

Nacional de Educação Especial (ONEESP), que tem como objetivo realizar um estudo 

nacional sobre as SRMs nas escolas comuns. O observatório é coordenado pela professora 

Dra. Enicéia Gonçalves Mendes, da Universidade de São Carlos, e conta com 115 

colaboradores em 19 estados, 64 municípios e 44 representantes de instituições de ensino 

superior. A pesquisa tem um caráter colaborativo, em que os sujeitos envolvidos são 

professores das SRMs e são consultados através de um questionário disponível na internet 

(ONEESP, 2010).  

                   Os estudos de Oliveira, Lima e Santos (2015), vinculados ao ONEESP, 

objetivaram analisar a dinâmica de organização em termos de espaço, tempo, recursos e 

atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais de escolas públicas na cidade de Belém, 

no estado do Pará. A pesquisa das autoras verificou se as formas de organização favoreciam 
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ou não o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência. Foram realizadas 

entrevistas com 22 docentes de Salas de Recursos Multifuncionais, levantamento 

bibliográfico e documental e o uso de fotografias. As autoras apontaram como resultados da 

pesquisa que os espaços especializados não são espaços únicos para a garantia do processo 

inclusivo dos alunos com deficiência. Elas declararam ainda que “os tempos de permanência 

dos alunos nos espaços são insuficientes e que há necessidade de qualificar melhor o tempo de 

permanência do aluno nas salas de aula comuns” (OLIVEIRA, LIMA, SANTOS, 2015, 

p.117).  

                   Nesse sentido, as SRMs como espaço complementar do ensino do aluno com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação vêm 

sendo alvo de estudos constantes, tanto em estudos independentes como os oferecidos pela 

ONEESP quanto em pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação das universidades 

brasileiras. Os primeiros oferecem suporte em demonstrar resultados gerais, visto que 

envolvem estudos referentes à inclusão escolar no Brasil. 

       Em dados recentes, a ONEESP (2015) afirma que ainda são grandes os desafios 

para a efetivação das SRMs. Para o observatório, embora o MEC tenha padronizado a política 

de inclusão para os estados brasileiros, percebe-se que, no âmbito municipal, a política sofre 

diferentes interpretações, subestimando a real relevância do processo de inclusão escolar.             

Tomando como referência a complexidade da exclusão e as ferramentas que vêm 

sendo construídas na práxis cotidiana da educação inclusiva, buscou-se refletir sobre os 

desafios e as contribuições do trabalho nas SRMs em relação aos diferentes modos de se 

apropriar de um conhecimento. Neste estudo, elegeu-se o processo de aquisição do sistema 

alfabético como objeto de investigação, a partir do uso do software Luz do Saber no contexto 

da SRM. Deste modo, foi fundamental conhecer o papel do professor do AEE atuante na 

SRM e sua identidade profissional na qualidade de um especialista. Nessa perspectiva, ao 

analisar a sua práxis na SRM como professor mediador, intencionou-se contribuir para se 

conhecer em que medida um trabalho por meio do uso do software Luz do Saber auxilia o 

processo de alfabetização do aluno com deficiência intelectual incluído na sala de aula 

comum. 

 Nos itens subsequentes, discutem-se as seguintes questões: a) A identidade do 

professor do Atendimento Educacional Especializado; b) A prática educativa nas Salas de 

Recursos Multifuncionais; c) O papel do professor como mediador. 
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 2.2.2.1 A identidade do professor do Atendimento Educacional Especializado 

 

 “Ninguém pode ser excluído de ser capacitado para a 
inclusão. Todos têm algo a aprender com ela” (Mittler, 
2003, p. 183).  

 

                   No sistema educacional contemporâneo que contempla uma educação para todos, 

percebe-se, cada vez mais, a necessidade do trabalho do professor como mediador nos 

processos construtivos da cidadania dos alunos. Portanto, repensar a formação dos professores 

na perspectiva da educação inclusiva, a partir das práticas pedagógicas e docentes, tem se 

revelado uma condição necessária para melhor atender o aluno incluído na escola regular. 

                   A identidade do professor é um tema corrente e cada vez mais abordado nas 

pesquisas educacionais da atualidade. Bueno et al. (2006, p. 385) afirma que “a questão da 

identidade é um dos temas mais candentes da contemporaneidade”, e nos leva a refletir sobre 

um dos principais desafios relacionados ao trabalho docente, que resulta em questões 

intimamente ligadas à identidade dos professores no processo de inclusão escolar.   

 O professor participa de uma proposta educacional alicerçada em uma concepção 

humanística, que torna inseparáveis valores como igualdade e diferença (SÚMULA, 2008). 

Nesse sentido, é relevante pensar a formação docente, tanto inicial como continuada. A 

“articulação entre as ciências e a prática docente se estabelece concretamente através da 

formação inicial ou contínua de professores” (TARDIF, 2002, p. 36-37). Dessa forma, o 

professor deve buscar constantemente aperfeiçoamento profissional, porque o campo da 

educação mostra que o papel do professor exige também uma postura de pesquisador e deve 

aliar a teoria com a prática. Nessa lógica, Shiroma (2002) destaca que, além das competências 

pedagógicas, exige-se do professor, como agente transformador, formação para a pesquisa no 

sentido de ampliar a visão docente à realidade.   

                Segundo os estudos de Pimenta (2002), o professor deve organizar sua prática 

pedagógica a partir da ação, ou seja, ele deve pensar e agir diante das especificidades 

cotidianas dos alunos. Para Mantoan e Santos (2010), o professor da escola inclusiva deve 

exercer sua função de formador não só de alunos exemplares, que atingem de imediato o nível 

de desenvolvimento esperado; ele também deve, portanto, romper “com seus posicionamentos 

sobre o desempenho escolar padronizado e homogêneo dos alunos” (MANTOAN; SANTOS 

2010, p. 14). As mesmas autoras afirmam ainda que a mudança da postura do professor da 

educação inclusiva não ocorre de maneira imposta, mas conforme o profissional se impacta 

em experienciar uma proposta pedagógica diferente, como refletem a seguir:  
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Mudanças não ocorrem pela mera adoção de práticas diferentes de ensinar; 
dependem da elaboração dos professores sobre o que lhes acontece no decorrer de 
vivências educacionais. O que está escrito em livros e apostilas e o que é “passado” 
aos professores em reuniões e palestras não penetra em suas convicções 
educacionais a ponto de atingir suas práticas nas salas de aula (MANTOAN; 
SANTOS, 2010,p. 13).  
 

                 Nessa mesma linha de renovação pedagógica para a prática docente, Perrenoud 

(2000, p. 14) desenvolveu dez competências profissionais para ensinar, como: 

I- Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 
II- Administrar a progressão das aprendizagens; 
III- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
IV- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 
V- Trabalhar em equipe; 
VI- Participar da administração da escola; 
VII- Informar e envolver os pais; 
VIII- Utilizar novas tecnologias; 
IX- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 
X- Administrar sua própria formação continuada.      

 

 Perrenoud (2000) propõe, por meio das competências desenvolvidas, métodos 

inovadores que conduzem os profissionais da área do ensino a refletirem sobre sua prática. O 

autor acrescenta ainda que “o bom senso e o acordo tácito sobre a essência do ofício lançam 

um véu protetor sobre a realidade das práticas” (PERRENOUD, 2000, p. 177). Portanto, rever 

sua prática e adequar-se aos moldes que propõe a escola inclusiva significa quebrar as 

barreiras ainda impostas pela escola que temos, ou seja, barreiras humanas, estruturais, 

pedagógicas e atitudinais. Assim, diante de suas proposições, o estudioso acrescenta que essas 

competências citadas em sua obra devem “ajudar a formular e a estabilizar uma visão clara do 

ofício e das competências [...] não são, portanto, instrumentos reservados aos especialistas, 

mas meios para os profissionais construírem uma identidade coletiva” (PERRENOUD, 2000, 

p. 180).  

 Para Mittler (2003), os professores envolvidos no processo inclusivo devem ter 

oportunidades de reflexão sobre as modificações ocorridas, tendo em vista que eles se 

deparam com situações do cotidiano escolar, que envolvem mudanças de paradigmas e que 

podem modificar sua prática docente.  

       Em relação à formação inicial do professor do AEE, o parecer seguido da 

resolução que institui as diretrizes operacionais para o AEE, a Resolução 04/2009 do 

CNECEB, informa que "o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício 

da docência e a formação específica para a Educação Especial" (Art. 12). Essa formação 
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inicial se faz necessária diante da multifuncionalidade aplicada ao professor do AEE e, 

consequentemente, é necessária à formação continuada diante das especificidades dos alunos 

atendidos.  

       Nesse sentido, as atribuições do professor da SRMs que orientam sua atuação no 

AEE foram acrescidas pela Nota Técnica do Ministério da Educação, Seesp/GAB/Nº 11/2010, 

a saber: 

 
(...) 1. Programar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade no AEE na sala de aula comum;  
2. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos;  
3. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 
demais profissionais da escola, bem como as parcerias com as áreas 
intersetoriais;   
4. Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos 
e de acessibilidade utilizados pelo aluno, de forma a ampliar suas 
habilidades,  
5. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 
educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais; 
ensino da Língua Portuguesa; ensino da Comunicação Aumentativa e 
Alternativa; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para 
a orientação e mobilidade; ensino da informática acessível e do uso dos 
recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de vida 
autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento curricular 
para as altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades (...) 

 

Diante da multifuncionalidade de atuação, o professor do AEE é conduzido a 

exercer e pensar a profissionalização docente. Oliveira (2010) conduz o pensamento referente 

às atribuições cotidianas que esse profissional vivencia, pois, para o autor, “mais cresce o 

sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade, na constatação de que ensinar às 

vezes não é o mais importante” (OLIVEIRA, 2010, p. 24). Definir sua identidade, no decorrer 

de sua formação inicial, pressupõe uma ação concreta. Nesse sentido, as pesquisas sobre a 

prática apontam novos direcionamentos para a formação docente e propõem como questão de 

ordem a discussão sobre a identidade profissional do professor (PIMENTA, 1997).   

 Maranhão (2017) desenvolveu um estudo que objetivou evidenciar elementos 

propulsores da formação inicial de pedagogos para atuarem no ensino inclusivo. A autora 

buscou conhecer as práticas e vivências no contexto do Pibid (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência) no âmbito do subprojeto de Educação Inclusiva. Ela usou 

como recurso metodológico o estudo de caso e como campo de estudo a Universidade Federal 

do Ceará, Faculdade de Educação, Curso de Pedagogia. A autora concluiu em sua pesquisa 

que a iniciativa do Subprojeto de Educação Inclusiva do Pibid contribuiu para a formação 
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inicial docente por oportunizar práticas que são determinantes na construção de uma 

identidade docente crítica, reflexiva e inclusivista.  

 Os estudos de (MICHELS, 2011; ROSSETTO, 2015; SILVA, 2014; SILVA; 

TARTUCI, 2013; SOUZA; PLUGUIESE, 2013), que versam sobre a formação e a prática do 

professor do AEE, apontam que, atualmente, a formação inicial do professor não atende às 

demandas da educação inclusiva, uma vez que não focam na articulação entre o AEE e a sala 

de aula comum. Esses estudos acrescentaram ainda que os temas do AEE são demandados em 

nível de formação continuada e, em sua maioria, utilizam a modalidade de Educação a 

Distância (EAD). Os resultados apontaram ainda que os cursos, nessa modalidade, muitas 

vezes não contribuem para o processo de apropriação do conhecimento, comprometendo o 

processo de ensino-aprendizagem de seus participantes. Alguns resultados dessas pesquisas 

destacaram que as formações ofertadas pelo governo não garantem o acesso, de forma 

democrática, a todos os professores, aos programas de formação. Em relação à formação 

continuada presencial, frequentemente ela prioriza o exercício das técnicas e dos recursos e 

despreza o suporte teórico que afirma e sustenta a ação docente inclusivista.  

 Dessa forma, a prática docente inclusivista lida com desafios a serem superados 

em nível de formação da identidade do professor do AEE. Os estudos sugerem formações 

mais específicas para prática docente no AEE e na sala comum, bem como políticas públicas 

voltadas para formação do professor do AEE que sejam capazes de proporcionar uma prática 

mais crítica e reflexiva nesse processo.  

 Os estudos realizados por Figueiredo, (2002), Pedro e Chacon, (2013), Toledo e 

Vitalino, (2012), apontam que o ingresso do aluno com deficiência intelectual na escola 

regular, numa perspectiva inclusiva, oportuniza um momento de transformação para a 

educação brasileira, na medida em que poderá provocar uma transformação na ação 

pedagógica e a busca por uma adequação metodológica que seja capaz de exaltar a capacidade 

de aprendizagem do aluno com DI. Para Oliveira, (2007), os princípios inclusivistas apontam 

que alunos com DI devem frequentar desde cedo a escola, e esta deve valorizar, sobretudo, os 

acertos da criança, bem como trabalhar sobre suas potencialidades para vencer as 

dificuldades.   

 No subitem a seguir, discute-se a práxis educativa nas salas de recursos 

multifuncionais, pretende-se refletir sobre a ação pedagógica no contexto do AEE e o trabalho 

colaborativo entre os agentes educacionais envolvidos no processo inclusivo.   
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2.2.2.2 A práxis educativa nas Salas de Recursos Multifuncionais 

 

A inclusão pode envolver diferentes profissionais da área da saúde, professores 

especialistas, professores de sala comum e famílias de alunos com deficiência. Todos eles são 

atores que, de forma colaborativa, apoiam e fortalecem o princípio da inclusão, uma vez que 

esse diálogo entre os mais diversos profissionais e organizações forma um elo que favorece e 

constrói uma escola de qualidade para todos (BAPTISTA, 2010; MANTOAN, 2008). Nas 

atuações definidas pela Política de Educação Especial, o AEE se constitui um trabalho 

pedagógico que se difere de outras atuações da área clínica. 

A prática inclusiva que favorece o agir do professor adota a noção de práxis, a 

qual compreende a relação entre ação e reflexão. A palavra práxis é de origem grega, termo 

que tem sentido aproximado ao da prática e se refere diretamente a ação ou conduta. Para 

Marx, a práxis é a ação que diferencia o homem dos outros animais, pois é por meio dela que 

o sujeito transforma a natureza e, consequentemente, transforma a si mesmo (FREIRE, 2010). 

O autor, em sua pesquisa, acrescenta ainda que:  

 
A epistemologia própria dessa forma de pensar – a da práxis - possibilita novos 
rumos de compreensão no universo humano e, consequentemente, no da educação. 
Entender a ação como práxis é possibilitar ao ser humano o reconhecimento de um 
campo aberto de saber. Aberto porque o conhecimento é construído à medida que 
um sujeito cognoscente se aproxima de um objeto não unicamente com o intuito de 
apreendê-lo (FREIRE, 2010, p. 13). 
 

 Defende-se que a adoção da práxis, isto é, a relação entre ação e reflexão é que 

promoverá o ato pedagógico completo e possibilitará uma atenção direcionada ao sujeito 

envolvido nessa ação. Nesse sentido, estudos de (FANTACINI; DIAS, 2015; FIGUEIREDO; 

POULIN; ARARUNA, 2016; LOPES; MARQUEZINI, 2012) que enfatizam a temática da 

práxis educativa no AEE pontuam diferentes questões, tais como adaptação curricular, 

formação continuada, trabalho colaborativo, considerando que o AEE não deve ser 

confundido com reforço escolar. Portanto, a efetivação das SRMs depende da identificação 

das dificuldades cotidianas; trata-se de um processo necessário para inserir o sujeito com 

deficiência no ensino comum, de forma sistêmica. Ressalta-se que o professor da sala comum 

não dispõe de tempo para direcionar sua total atenção para o aluno com necessidades 

educativas especiais, daí a necessidade do trabalho colaborativo com o professor do AEE e de 

investimentos na formação continuada de ambos (SANTOS; MARTINS, 2015).  

 Diversos estudos (GOMES; FIGUEIREDO; SILVEIRA; CAMARGO, 2016) que 

resultaram no livro Políticas de Inclusão Escolar e Estratégias Pedagógicas no Atendimento 
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Educacional Especializado elencaram como objetivos do trabalho do professor do AEE o de 

mediar conhecimentos para os professores da educação básica, quanto aos recursos, serviços e 

às estratégias de acessibilidade, bem como a elaboração dos planos do AEE. As pesquisas 

contemplaram as deficiências intelectual, física, visual, auditiva, surdocegueira, assim como o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e superdotação. No livro citado, 

observa-se, nas considerações finais de cada estudo referente ao atendimento nas SRMs, a 

necessidade de se oferecer apoio às especificidades necessárias para cada aluno. Prepondera 

também a qualidade das estratégias de mediação efetuadas pelo professor do AEE, bem como 

as propostas pedagógicas inclusivas. Além disso, os estudos apontaram a importância de se 

respeitar o ritmo de desenvolvimento, a interação, o envolvimento da família, o uso da 

tecnologia assistiva (TA), assim como quaisquer recursos que possam eliminar as barreiras 

impostas pelas limitações desse alunado. 

 Oliveira Neta (2013) desenvolveu um estudo sobre a prática pedagógica do 

professor de atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência intelectual 

em três escolas municipais da cidade de Fortaleza-Ceará. A pesquisadora se propôs a 

investigar as particularidades presentes nas práticas docentes desenvolvidas pelo professor do 

AEE no contexto da SRM. Participaram da pesquisa três professoras, vinculadas à rede 

pública, as quais atendiam alunos com deficiência intelectual.  Assim, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, observação e análise do plano do AEE, a autora pôde concluir que as 

professoras seguiam os procedimentos-padrão, como a realização do plano do AEE e a 

elaboração do estudo de caso, e faziam registros sobre o desempenho do aluno com DI. 

Apesar disso, essas atividades, por muitas vezes, não proporcionavam “a eliminação de 

barreiras para o acesso ao conhecimento. Havia uma preocupação recorrente em elaborar 

atividades escolares centradas nos conteúdos” (OLIVEIRA NETA, 2013, p. 123). Diante do 

exposto, a autora ressaltou a importância de o professor rever algumas atitudes e 

posicionamentos, “no sentido de evidenciar, em suas intervenções, situações que colaborem 

para a emergência de estratégias de aprendizagem por parte dos alunos com deficiência 

intelectual” (OLIVEIRA NETA, 2013, p. 124).            

 Nesta pesquisa, a noção de práxis se respaldou nos estudos de Freire (2010). 

Desse modo, tornou-se essencial, em parceira com o professor do AEE, refletir sobre sua 

prática na SRM, e ainda sobre o uso dos recursos computacionais como estratégia para 

apropriação do sistema de escrita alfabético. 
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2.2.2.3 O papel do professor do AEE como mediador do conhecimento 

  

 Não obstante os grandes avanços tecnológicos ocorridos ao final do século XX e a 

atual predominância das redes sociais, o papel do professor como mediador da aprendizagem 

continua seminal no processo de alfabetização, em especial no âmbito da educação especial 

inclusiva. Percebe-se que o ser humano necessita da figura do professor como mediador do 

processo ensino-aprendizagem. Ao se falar do papel do professor como mediador, Vigotsky 

(2010) acrescenta que:  

 
Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca questionaram 
esse fato; nunca consideraram a noção de que o que a criança consegue fazer com a 
ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu 
desenvolvimento mental do que o que consegue fazer sozinha (VIGOTSKY, 2010, 
p. 96). 
 
   

 As proposições de Vigotsky (2010) que inserem a ideia do professor como 

mediador na aprendizagem antecedem as novas tecnologias. O teórico Célestin Freinet (1896-

1966) introduziu a concepção de que a função do professor perpassa aquela figura de detentor 

do conhecimento, e reforça o entendimento daquele que apoia o acesso ao conhecimento 

(FREINET, 1996). Mantoan e Santos (2010, p. 71) ratificam essa ideia, ao afirmarem que, “a 

prática, o tempo da experiência que vem do que o professor vive no interior de suas salas de 

aula, com seus alunos, e na escola, com seus colegas, é insubstituível e imprescindível para a 

sua expansão”.  

       Freitas (2012) corrobora com esse pensamento e acrescenta que a aprendizagem 

ocorre “quando se estabelecem relações de ensino significativas que devem ser 

compreendidas considerando-se as possibilidades de mediação sígnica instauradas nas 

relações entre os sujeitos” (FREITAS, 2012, p. 429). A autora, em seu estudo, objetivou 

analisar as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de um aluno com DI 

matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em uma escola comum. Seu trabalho foi 

fundamentado na teoria histótico-cultural proposta por Vigotsky. A pesquisadora colheu suas 

análises com base no cotidiano de sala de aula entre a professora, o aluno com DI e seus 

pares. A estudiosa ressaltou os momentos e a intencionalidade da professora no processo de 

inclusão desse aluno e observou que nas relações de ensino existentes ocorriam formas 

diferentes de mediação estabelecidas entre os alunos e o conhecimento. As estratégias 

utilizadas pela professora tornaram essa mediação significativa, tais como “conversa inicial 

resgatando as experiências dos alunos, os comentários, os gestos e a entonação utilizados pela 
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professora enquanto lê” (FREITAS, 2012, p. 424). Nesta pesquisa mencionada, percebe-se 

que as estratégias de mediação utilizadas pela professora favoreciam as relações entre os 

sujeitos (intersubjetividade) envolvidas no ambiente de sala de aula e ofereciam condições 

para o processo de produção do conhecimento.   

                         Diante das potencialidades, limitações e especificidades das pessoas com DI, a 

inclusão escolar oferece apoios como o AEE. O AEE, por meio de estratégias e diferentes 

formas de ensino, deve oferecer possibilidades de minimizar as dificuldades de aprendizagem 

desses sujeitos. Há vários estudos (ALVES, 2014; COSTA, 2011; FOSCARINI; 

PASSERINO, 2012; KOCH, PASSERINO, 2011; MARTINS; MOSER, 2012; PASSERINO; 

GLUZ; VICARI, 2007; PLETSCH; GLAT, 2012; SEVERO; PASSERINO; LIMA, 2013; 

ROCHA, ALVES, NEVES, 2007; ZANOLLA, 2012) acerca das estratégias de mediação 

utilizadas no processo inclusivo de alunos com DI, nos contextos de sala de aula comum e 

Sala de Recurso Multifuncional. Esses estudos abordam a importância da mediação 

pedagógica como geradora do conhecimento e enaltecem o professor como o agente basilar 

no processo de ensino-aprendizagem.   

 As pesquisas mencionadas analisaram os níveis das mediações ocorridas e as 

estratégias utilizadas nos diferentes contextos, a saber: ambientes virtuais de ensino, planos de 

desenvolvimento educacional (planejamento de estratégias), uso das Novas Tecnologias e 

estratégias voltadas para as relações intersubjetivas, entre outras ações mediadoras. As 

contribuições dessas pesquisas discorreram para o entendimento de que a deficiência 

intelectual se constitui como um dilema para o ensino comum, em decorrência, especialmente, 

da complexidade do seu conceito. Desse modo, diante desses dados, definir o atendimento 

especializado parece ser uns dos desafios da inclusão, já que parece induzir a escola a efetuar 

reformulações necessárias ao ensino escolar inclusivista.  

                   No próximo subitem, discute-se sobre a aquisição da leitura e da escrita por 

alunos com deficiência intelectual, com o objetivo de apresentar estudos que investigaram 

sobre o processo de alfabetização desse alunado.   
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2.3 A aquisição da leitura e da escrita por alunos com deficiência intelectual 

 

                   O presente estudo não teve interesse em abordar conceitos e limitações no processo 

de ensino-aprendizagem de todas as deficiências, mas especificamente sobre o estudante que 

apresenta Deficiência Intelectual (DI). Atualmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

alterou a expressão “deficiência mental” para “deficiência intelectual”, com a intenção de 

diferenciar com mais clareza a deficiência mental da doença mental. Esta última apresenta 

quadros psiquiátricos não necessariamente associados a déficit intelectual. Em 2004, em 

evento realizado pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana da 

Saúde, a expressão “deficiência intelectual” foi difundida no documento Declaração de 

Montreal sobre Deficiência Intelectual (SMITH, 2008; OPS/OMS, 2004).       

                   Figueiredo (2012) aborda que as crianças com deficiência intelectual apresentam 

desenvolvimento cognitivo mais lento, o qual “é caracterizado por uma progressão mais lenta, 

porém idêntica ao das crianças normais” (FIGUEIREDO, 2012, p. 19). Nesse sentido, Gomes 

(2012), reflete que medir o potencial de uma criança significaria negar a sua capacidade, uma 

vez que não há como determinar com precisão os limites de aprendizagem de uma criança, 

independentemente de ela apresentar ou não deficiência intelectual.  

 Gomes (2012) afirma que a condição de DI não pode predeterminar qual será o 

limite de desenvolvimento do aluno. O sistema educacional inclusivo na área da deficiência 

intelectual deve atender às suas peculiaridades sem se distanciar das diretrizes educacionais 

proposta às demais pessoas, pois “não se trata de trabalhar diretamente sobre os conteúdos 

escolares, mas sobre os processos que vão facilitar a aprendizagem desses conteúdos" 

(FIGUEIREDO; POULIN; ARARUNA, 2016, p. 31). 

 Nesse sentido, na primeira subseção, aborda-se o processo de aquisição da leitura 

e escrita, indicando-se os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1991) como 

fundamentação teórica. As autoras apresentam as diferentes formas de como a criança 

constrói o sistema de escrita alfabética. Na segunda subseção, discute-se o processo de 

aquisição da leitura e da escrita de alunos que apresentam DI, com base em estudos de 

Figueiredo (2010, 2012), Gomes (2012), Gomes e Figueiredo (2010) que versam sobre a 

aprendizagem da leitura e escrita desses sujeitos.   
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2.3.1 O processo de aquisição da leitura e da escrita  

 

 Ferreiro e Teberoky (1991) discorrem sobre o modelo tradicional de 

aprendizagem da escrita. No período anterior a 1960, aprendia-se a escrever pelo método “que 

consiste em começar pelas vogais, seguidas da combinação de consoantes labiais com vogais, 

e a partir daí chegar à formação das primeiras palavras por duplicação dessas sílabas (mamá, 

papá)” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 23). As pesquisadoras questionam esse modelo, 

no qual se baseia o ensino tradicional, e a forma errônea de pensar que a escrita é uma 

representação fonética da língua oral.  

             Para compreender o processo de aquisição da leitura e da escrita, é necessário 

perceber como a criança inicia o sistema de aquisição da linguagem. Ferreiro e Teberosky 

(1991) levantam questões relacionadas ao modelo tradicional associacionista da aquisição da 

linguagem. Esse modelo atribuía a fala da criança a uma imitação da fala do adulto e à 

associação apresentada entre a sonorização do nome do objeto e a imagem dele. Nesse 

sentido, as autoras ponderam que a criança não inicia a linguagem com uma mera imitação da 

fala do adulto, mas “aparece uma criança que reconstrói por si mesma a linguagem, tomando 

seletivamente a informação que lhe provê o meio” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 22). 

As pesquisadoras acrescentam ainda que: 

 
Nossa atual visão do processo é radicalmente diferente: no lugar de uma criança que 
espera passivamente o reforço externo de uma resposta produzida pouco menos que 
ao acaso, aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza da 
linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula 
hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria a sua própria 
gramática (que não é simples cópia deformada do modelo adulto, mas sim criação 
original) (FERREIRO e TEBEROSKY, 1991, p. 22). 
 
 

 As estudiosas apontam o fato de que o processo de aquisição da escrita é uma 

transcrição da linguagem, e elas supõem que a criança no momento da aprendizagem da 

escrita já tem certo domínio da língua falada. Segundo as autoras, a criança possui 

consciência fonológica e a aquisição da escrita parte do conhecimento que o sujeito tem da 

língua materna. Isso significa “cobrar a consciência de um conhecimento que o sujeito possui, 

porém sem ser consciente de possuí-lo” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 24).  

 Nesse sentido, seus estudos determinaram princípios que nortearam suas 

pesquisas referentes ao nível conceitual da escrita, como não identificar leitura com decifrado; 

não identificar escrita com cópia de um modelo e não identificar progressos na 
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conceitualização com avanços no decifrado ou na exatidão da cópia. A partir desses 

princípios, Ferreiro e Teberosky (1991) desenvolveram cinco níveis estruturais de 

desenvolvimento da escrita, os quais se dividiram em: pré-silábico, silábico, silábico-

alfabético, alfabético e ortográfico. Cada nível revela características específicas da evolução 

da escrita de crianças de 4 a 6 anos, os quais serão delineados a seguir.  

 O primeiro nível, o pré-silábico, é caracterizado pelo momento em que a criança 

apresenta uma escrita representada por desenhos, rabiscos e garatujas. A partir do momento 

em que ela percebe, conscientemente, a noção de que a fala pode ser representada através do 

escrito, essa tomada de consciência a conduz às primeiras representações da escrita por meio 

de letras. Nesse nível, a função social da escrita já é identificada, ou seja, ela inicia a 

diferenciação entre escrita e desenhos. Nesse sentido, a criança usa várias letras para escrever 

e, nesse intento, percebe-se um critério quantitativo9, assim como a preocupação em não 

repetir letras no momento da escrita. Nessa perspectiva, Ferreiro e Teberosky (1991) 

acrescentam que: 

 
Caberia perguntar-se se estas crianças usam o desenho como “escapatória” à difícil 
ordem de escrever ou se o desenhar cumpre, além disso, uma certa função a respeito 
da escrita [...] vimos que a imagem não ficava totalmente excluída do que “é pra 
ler”, e podia funcionar como um complemento do texto e, da mesma maneira que 
lendo um texto acompanhado de uma imagem [...] passando do texto à imagem e da 
imagem ao texto com a maior fluidez, aqui também aparece o desenho como que 
promovendo um apoio à escrita, como que garantido o seu significado (FERREIRO 
e TEBEROSKY, 1991, p. 187). 

 

                   No segundo nível, o silábico, a diferenciação entre fala e escrita está mais 

presente, e a criança passa a valorizar o som das letras para representar as palavras e, na 

realização dessa tarefa, associa uma letra para cada sílaba. Nesse nível, o indivíduo, como no 

nível pré-silábico, preserva o critério quantitativo e qualitativo no momento de representar 

graficamente as palavras. “O fato conceitual mais interessante é o seguinte: segue-se 

trabalhando com a hipótese de que faz falta uma certa quantidade mínima de grafismo para 

escrever algo e com a hipótese de variedade nos grafismos” (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1991, p. 189). As autoras ressaltam que a incitação para a criança desenvolver a escrita 

depende também das contribuições culturais e pessoais. As estudiosas, ao se referirem ao 
                                                           
9 No nível pré-silábico “a correspondência se estabelece entre aspectos quantitativos do objeto e aspectos 
quantificáveis da escrita, e não entre aspecto figural do objeto e aspecto figural do escrito. Isto é, não se buscam 
letras com ângulos marcados para escrever ‘casa’, ou letras redondas para escrever ‘bola’, mas sim um maior 
número de grafias, grafias maiores ou maior comprimento do traçado total se o objeto é maior, mais comprido, 
tem mais idade ou há maior número de objetos referidos” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 184 e 185). 
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contexto familiar, destacam a figura da família porque ela pode oportunizar momentos de 

escrita e/ou a convivência com um sujeito mais experiente que já frequenta a escola.  

 No nível silábico-alfabético, há uma transformação importante nesse processo. “A 

criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer uma análise que vá 

“mais além” da sílaba pelo conflito entre a hipótese silábica e a exigência de quantidade 

mínima de grafias” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1991, p. 196). O sujeito apresenta, nesse 

nível, a transição da hipótese silábica para a alfabética.  

 Os níveis alfabético e ortográfico constituem o final desse processo. No nível 

alfabético, o sujeito distingue os caracteres da escrita e a conexão existente entre letra, sílaba e 

som. As dificuldades nesse momento ainda não foram totalmente superadas porque ele 

apresenta a escrita da forma que fala, e pode ocultar letras quando mistura a hipótese 

alfabética e silábica e também apresentar dificuldades e problemas ortográficos. “A partir 

desse momento, a criança se defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas não 

terá problemas de escrita, no sentido estrito” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1991, p. 213). 

Pode-se considerar que, nesse momento, a criança esteja alfabetizada. Segundo Soares (2003), 

o sujeito alfabetizado é aquele capaz de: 

 
                                             [...] não só saber ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura e escrita, 

ainda que bastante trivial, adotada a partir do Censo de 1950; até o momento atual, 
em que os resultados do Censo têm sido freqüentemente apresentados, sobretudo nos 
casos das Pesquisas Nacionais por Amostragem de Domicílios (PNAD), pelo 
critério de anos de escolarização, em função dos quais se caracteriza o nível de 
alfabetização funcional da população, ficando implícito nesse critério que, após 
alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido a ler e 
escrever, mas também a fazer uso da leitura e da escrita [...] (SOARES, 2003, p. 7). 

 
  

Em seus estudos, Soares (2003) faz menção à diferença entre alfabetização e 

letramento. A autora acrescenta ainda que, embora sejam fenômenos distintos, por muitas 

vezes, de forma equivocada, essas concepções são abordadas na literatura como sendo 

sinônimos. A autora pondera que, embora “a relação entre alfabetização e letramento seja 

inegável, além de necessária e até mesmo imperiosa, ela, ainda que focalize diferenças, acaba 

por diluir a especificidade de cada um dos dois fenômenos [...]” (SOARES, 2003, p. 8). 

Portanto, o sujeito alfabetizado deve ser capaz de ler e escrever e utilizar essas funções 

socialmente. Tal aprendizagem torna o sujeito letrado. Nesse sentido, Soares acrescenta que: 

 
[...] mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela 
aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e 
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escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização 
desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, 
isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 
desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema–
grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2003, p. 14). 
 

 Segundo a autora, a inserção no mundo da escrita, ou seja, alfabetizar-se e letrar-

se envolve as práticas sociais de leitura e escrita, em que tanto as crianças sem deficiência 

como as com DI necessitam percorrer os mesmos processos de ensino para perfazer com 

equidade o propósito da escolarização.  

 Em um contexto heterogêneo na escola, observa-se a inclusão escolar do aluno 

com DI e as dificuldades decorrentes da necessidade de se definir estratégias de mediação que 

possibilitem a alfabetização desse aluno. Nesse desafio, para Oliveira Neta e Gomes (2016), 

as estratégias de mediação do professor do AEE são significativas e devem ser aplicadas de 

forma variada, com base no conhecimento desse professor acerca das possibilidades e 

limitações de aprendizagem do sujeito com DI. Para discutir as possibilidades de 

alfabetização desse público, apresenta-se, na próxima seção, uma discussão sobre o processo 

de aquisição da leitura e da escrita de pessoas com DI. 

 

2.3.2 O processo de aquisição da leitura e da escrita de alunos que apresentam 

deficiência intelectual 

   

 Para Muniz, a aprendizagem da leitura e da escrita não pode ser determinada 

somente por processos de codificação e decodificação, porque essa importante aquisição é 

complexa e exige estratégias diferenciadas. Muniz (2015) acrescenta ainda que: 

 
Como habilidade, o aprendiz pode escrever ou ler algo e, quando terminar a 
atividade, não conseguir operar com este aprendizado. Propõe-se que o ensino da 
leitura e da escrita esteja em consonância com a formação de um aprendiz produtor e 
não assimilador de ideias, que seja capaz de, quando ler ou escrever, realizar estas 
ações pensando, gerando ideias próprias capazes de transformar suas ações 
(MUNIZ, 2015, p. 92). 
 

 A autora acrescenta ainda que desenvolver a criatividade no ato de aprender 

contribui para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e essa ação, de forma 

organizada e aliada a estratégias diferenciadas, desenvolve a subjetividade na criança.  

 Muniz e Mitjáns Martínez (2013) realizaram uma investigação que objetivou 

analisar, a partir de uma revisão bibliográfica, a produção científica relacionada à 

aprendizagem da leitura e da escrita, no período de julho de 2000 a julho de 2012. Em 
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consultas realizadas na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD e 

do Scientific Electronic Library Online SCIELO, as autoras indicaram a necessidade de mais 

estudos na área da aprendizagem da leitura e da escrita, por haver escassez de estudos nessa 

área. Para as autoras, essa temática implica a necessidade de se realizarem estudos vastos, 

com diferentes pontos de vista, conceitos e metodologias. Além desses aspectos, elas 

apontaram a importância de realizar “trabalhos voltados aos processos cognitivos da 

aprendizagem e investigações direcionadas aos aspectos culturais e relacionais deste 

processo” (MUNIZ; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2013, p. 953). 

 Na busca por estudos que abordam a aprendizagem da leitura e da escrita de 

estudantes que apresentam DI, destaca-se a pesquisa de Caramori e Dall’acqua (2015), que 

desenvolveram estudos com indivíduos que apresentam deficiência intelectual severa, a partir 

das estratégias pedagógicas utilizadas por professoras de Educação Especial. As 

pesquisadoras informam que alguns estudos publicados em revistas científicas com esses 

indivíduos abordaram temas “sob a perspectiva, principalmente, da Medicina, da Saúde 

Mental, da Psiquiatria e da Psicologia. Foram poucos os que abordavam a Educação destes 

indivíduos” (CARAMORI; DALL’ACQUA, 2015, p.368). Portanto, parece existir a 

necessidade de se realizarem mais estudos referentes ao processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita desse alunado.    

      Figueiredo (2012) corrobora com essa reflexão, ao afirmar que as pesquisas na 

área da educação especial referentes à aprendizagem da escrita desse alunado ainda não 

conseguiram esclarecer as dificuldades que limitam essas pessoas com DI durante o processo 

de aprendizagem e, em especial, ao aprendizado da língua escrita. Em seus estudos, a autora 

constatou que sujeitos com deficiência intelectual apresentam desenvolvimento cognitivo 

mais lento, conquanto semelhante ao de indivíduos sem deficiência. Apesar dessa lentidão, a 

pesquisadora apontou que “a mediação assume papel fundamental no processo de 

aprendizagem dessas crianças, o que implica que a escolarização deve ser fortemente pautada 

sobre esse aspecto” (FIGUEIREDO, 2012, p. 43).  Gomes (2012) alinha-se com esse 

pensamento e afirma ainda que: 

 
Não há como determinar até que ponto uma criança será capaz de aprender, seja ela 
dita normal ou deficiente. Ao definir as possibilidades de aprendizagem de uma 
criança, posso negar seu potencial (GOMES, 2012, p.22). 
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    Portanto, existe a compreensão de que a criança com DI se desenvolve da mesma 

forma que as crianças sem esse tipo de deficiência e de que as primeiras se diferenciam das 

segundas quanto ao ritmo de aprendizagem, visto que as crianças que apresentam deficiência 

intelectual apresentam lentidão em seu desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2001, 2012). No 

entanto, o contexto sócio-histórico e a intencionalidade que o meio promove ao sujeito 

poderão indicar o nível de aprendizagem escolar alcançado. As pesquisadoras Figueiredo e 

Gomes (2001, 2006) dedicam seus estudos à aprendizagem da leitura e da escrita de sujeitos 

com DI. Para entender esse processo, com base nesses e outros estudos, pretende-se 

compreender como esse sujeito desenvolve sua aprendizagem.  

 Figueiredo (2001) desenvolveu uma pesquisa sobre leitura, cognição e deficiência 

mental. Nesses estudos, a autora citou a investigação de Katims (1994), que versou sobre a 

aprendizagem da linguagem escrita de crianças com deficiência mental, indicando que essa  

aquisição acontece da mesma forma como ocorre com crianças “ditas normais”. Para 

Figueiredo (2001), crianças com deficiência mental10 em idade pré-escolar “elaboram 

esquemas de interpretação da linguagem escrita e passam por conflitos cognitivos 

semelhantes àqueles identificados por Ferreiro nas crianças ‘normais” (FIGUEIREDO, 2001, 

p. 11). Com base no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky 

(2010), Figueiredo (2001) afirma que a criança com deficiência mental tem a capacidade de se 

desenvolver em todo o processo de aquisição da escrita, por meio da mediação. A autora se 

coaduna com a teoria vygotskyana quando afirma que:     

 
[...] a partir de uma intervenção adequada, a criança passa de um nível de não 
conservação para um nível de conservação de esquemas que lhe permitam proceder 
de modo mais consistente à interpretação da linguagem escrita, (FIGUEIREDO, 
2001, p. 12). 

  

 Em seu livro “Deficiência intelectual: cognição e leitura”, Figueiredo (2012) 

ampliou seus estudos e reforçou as inferências citadas anteriormente acerca da aprendizagem 

da leitura e da escrita dessa população. A autora apontou que a deficiência intelectual não 

pode determinar a evolução do sujeito, na medida em que a aprendizagem ocorre pela 

interação social e por meio das contribuições oferecidas nesse processo. “No entanto, quando 

o conhecimento está relacionado à transmissão social, é a idade e a mediação em leitura que 

desempenham um papel determinante” (FIGUEIREDO, 2012, p. 156). Segundo a autora, as 

                                                           
10 Na época do estudo, ainda se utilizava a expressão “deficiência mental” para se referir à deficiência 
intelectual. 
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crianças com DI que participaram do seu estudo apresentaram em relação aos esquemas de 

interpretação da linguagem escrita comportamentos tais como: oscilante, hesitante e 

consciente. Ao explicar cada um desses comportamentos, a autora afirmou que algumas 

crianças apresentaram esquemas ainda não totalmente resolvidos; outras demonstraram um 

comportamento de oscilação, sugerindo a presença dos esquemas mentais, embora não 

soubessem como utilizá-los; outras crianças já desenvolviam conscientemente a utilização dos 

esquemas. Em sua investigação, a autora concluiu que “a criança progride mais em suas 

conceitualizações quando a deficiência intelectual é menos importante. Por outro lado, a 

criança cuja deficiência é mais importante é mais lenta nos processos de compreensão da 

língua escrita” (FIGUEIREDO, 2012, p. 156). 

 Gomes (2010) realizou uma pesquisa que objetivou analisar a construção da 

leitura em jovens e crianças com Síndrome de Down no espaço escolar. Os dados originados 

desse estudo se coadunam com as proposições de Figueiredo na medida em que destacam que 

oportunizar momentos de leitura e escrita a esse alunado é uma premissa propulsora do 

conhecimento sobre o mundo da leitura e da escrita. Gomes (2010, p. 152) informa que “ouvir 

e discutir produções escritas com outras crianças sem deficiência pode ajudar essa criança a 

estabelecer conexões entre a linguagem oral e escrita e, consequentemente, facilitar sua 

aprendizagem”. A pesquisa de Gomes (2010) apontou uma questão muito abordada em 

pesquisas recentes (BENITEZ; DOMENICONI, 2014; FANTACINI; DIAS, 2015; LEONEL; 

LEONARDO, 2014; MENDONÇA; SILVA, 2015; TOLEDO; VITALIANO, 2012) sobre a 

prática do professor nesse processo. Para essa autora, por muitas vezes os professores se 

apoiam na deficiência para justificar o déficit de aprendizagem na leitura e na escrita desse 

público, correndo o risco de desprezar suas especificidades e as oportunidades de 

aprendizagem necessárias ao seu desenvolvimento.   

 Nesse contexto, Benitez e Domeniconi (2014); Gomes (2010); Gomes e 

Figueiredo (2010) apontam para o importante papel da família como agente educacional 

durante o processo de aquisição da leitura e da escrita de alunos com deficiência intelectual. 

Benitez e Domeniconi (2014, p. 348) informam que “o envolvimento de pais e professores 

por meio da aplicação de atividades típicas do ambiente natural em que se encontram aumente 

as possibilidades de manutenção do emprego das estratégias de ensino desenvolvidas”. 

Gomes e Figueiredo (2010) se coadunam com esse pensamento quando mencionam, em seus 

estudos, relatos das experiências de leitura e escrita de alunos com deficiência intelectual no 

meio familiar e revelam a importância dessas vivências nesse processo. Gomes e Figueiredo 

(2010, p. 64) informam a necessidade de se utilizarem meios lúdicos no processo de 
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alfabetização, visto que “se destaca nos relatos desses familiares a importância atribuída à 

contação de histórias infantis, às rodas de leitura, à participação em grupos de teatro, ao canto, 

à dança e, ainda, ao acesso ao material impresso disponível nas residências”.  

 Conquanto alguns estudos como o de Bezerra e Araújo (2011) afirmem que as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas pessoas com DI impedem seu 

desenvolvimento na leitura e na escrita e, consequentemente, seu processo de inclusão 

escolar, diversos outros estudos (ARARUNA, 2013; FIGUEIREDO, 1991, 2001, 2012; 

GOMES, 2012; GOMES; MOREIRA, 2014; MANTOAN 1991; SALUSTIANO; 

FIGUEIREDO; FERNANDES, 2004) apontam o contrário. Para o grupo desses últimos 

pesquisadores, apesar das limitações e especificidades envolvidas para a aquisição da leitura e 

da escrita por esse aluno, a mediação pedagógica tem um papel fundamental, visto que são as 

estratégias de ensino diferenciadas que possibilitam o desenvolvimento desse alunado. A 

mediação, portanto, parece ser essencial no processo de alfabetização porque “é fundamental 

que os educadores criem situações escolares que possibilitem o desenvolvimento dessas 

pessoas e não limitem suas oportunidades pelo estigma de incapazes” (GOMES; 

FIGUEIREDO, 2010, p. 75). 

 Diante do exposto, torna-se essencial dar ao aluno com DI diversas possibilidades 

de aprendizagem para que ele possa se beneficiar de experiências escolares em que os 

professores utilizem diferentes estratégias de ensino, com a intenção de estimular as funções 

cognitivas e as operações mentais, tais como identificar, analisar, selecionar, organizar, 

comparar, diferenciar, entre outras que, se bem direcionadas, poderão contribuir para a 

aprendizagem do aluno com DI.  Na próxima subseção, pretende-se discutir o uso de 

softwares educacionais como recurso de alta tecnologia para contribuir com o processo de 

alfabetização.    

   

2.3.3 O uso dos recursos computacionais para alunos em processo de alfabetização 

 Ferreiro (1996) realizou um estudo sobre a revolução do computador e os 

processos de leitura e escrita. A autora discorre que o computador representa uma nova 

ferramenta tecnológica para o processo de escrita, ao afirmar que:  

La computadora permite una nueva aglutinación: el autor de las marcas puede ser su 
propio editor. En el teclado tiene a su disposición una gran cantidad de tipos de 
caracteres. Antes tenía cuatro opciones: mayúscula / minúscula, subrayado o no. 
Ahora puede variar el tamaño y el tipo de los caracteres, puede insertar dibujos o 
recuadros... (FERREIRO, 1996, p. 04). 
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 A pesquisadora acrescenta que a escola tem que se adequar às novas formas de 

aprender a ler e a escrever com o uso das novas tecnologias. A estudiosa reflete que as 

mudanças são necessárias no campo educacional, ou seja, “Si la tecnología informática 

llegara a servir, como circunstancia disparadora, para repensar lo que ocurre en la escuela, 

bienvenida sea” (FERREIRO, 1996, p. 08). Ela assegura ainda que o computador é um 

ambiente inovador e um novo tipo de interação para alunos em processo de alfabetização. 

 O estudo de Scattone e Masini (2007) objetivou compreender a contribuição dos 

softwares educacionais na aprendizagem de alunos de uma classe da quarta série do ensino 

fundamental. As autoras concluíram que o uso de softwares educativos contribui para o 

processo de aprendizagem, visto que são recursos que despertam o interesse no aluno. As 

pesquisadoras acrescentam ainda que:  

 
O que diferencia o software educativo de outros recursos é o fato de ele apontar os 
erros com feedback imediato e viabilizar a reorganização da ação dos educandos. Ele 
possibilita que as informações sejam comparadas e organizadas. E favorece a 
capacidade de concentração e atenção; a interpretação das ordens e regras; o 
raciocínio lógico e a percepção visual e auditiva por meio de som, imagem e 
animação (SCATTONE e MASINI, p. 241). 
 

 As pesquisadoras refletem ainda que o aluno organiza o seu pensamento mediante 

suas reflexões a partir das correções propostas pelo feedback do software.  Dessa forma, esse 

processo não causa frustrações no aluno diante dos seus erros. Elas afirmam que esse recurso 

computacional, por ser flexível e adaptável a diferentes necessidades, pode ser utilizado por 

alunos da educação inclusiva, visto que permite autonomia no processo de aprendizagem.    

 Os estudos de Maia (2013); Ribeiro (2009); Terra (2013); Xavier (2008) 

corroboram com as proposições de Ferreiro (1996) ao afirmar que letrar digitalmente se 

configura como um novo desafio para os educadores, visto que os alunos vivenciam as novas 

tecnologias de informação e comunicação na vida moderna. Para os autores, o letramento 

digital “implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de 

letramento e alfabetização” (XAVIER, 2008, p. 02). Os pesquisadores concluem que os 

professores precisam desenvolver estratégias que incorporem esse novo modelo de alfabetizar 

e letrar digitalmente, visto que a escola deve se adequar às novas tecnologias disponíveis para 

possibilitar ao aluno o acesso ao conhecimento mediante os ambientes digitais de 

aprendizagem.  Ribeiro (2009, p. 32) aponta ainda que: 
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“Pedagogizar” seria tornar parte do discurso e das práticas escolares algo que 
acontece na sociedade. Isso pode ser ruim quando a escola “força” práticas e 
conteúdos a entrarem num enquadramento entediante e sistematizado como “regra” 
ou “proposta didática”; mas pode ser bom quando a escola admite que é necessário 
levar para dentro de seus muros as práticas da sociedade, desenvolver nos alunos o 
senso crítico, trabalhar com textos de circulação social, assim como lê-los em 
suportes que estão nas casas e no trabalho das pessoas. De certa forma, os “muros” 
da escola, que a isolam do “mundo lá fora”, podem ser mais frágeis e leves. 

                              

 Nesse sentido, os softwares educativos se inserem no contexto que a autora 

aborda sobre “pedagogizar” a escola com práticas de letramento digital para o processo de 

leitura e escrita dos alunos em processo de alfabetização. Dessa forma, destaca-se o estudo de 

Carvalho et al (2008) que objetivou desenvolver um software de informática educativa para a 

alfabetização e a inclusão digital (ID) de jovens e adultos analfabetos com base em princípios 

Freirianos. Para a elaboração das atividades, os autores adotaram como base teórica os 

estudos de Paulo Freire e as contribuições de Ferreiro e Teberosky (1991). Os pesquisadores 

desenvolveram o software Luz do Saber, constituído, no momento atual, por dez (10) 

atividades de inclusão digital e 15 de alfabetização implementadas por “educadores de sete (7) 

estados do Brasil que pesquisaram em suas respectivas localidades as 17 palavras geradoras 

mais utilizadas” (CARVALHO et al, 2008, p.220). Os autores realizaram uma investigação 

com a aplicação do software numa instituição pública de ensino e desenvolveram atividades 

com cinco (5) alunos. Para esses estudiosos, os resultados foram “animadores e satisfatórios, 

seja no que diz respeito à sua riqueza como instrumento didático-pedagógico, seja no que diz 

respeito ao trabalho de inclusão digital” (CARVALHO, et al, 2008, p. 228). 

 Soares e Arena (2013) realizaram um estudo que objetivou salientar as 

contribuições que o computador pode oferecer para o processo de escrita de textos por 

crianças em fase de alfabetização. As autoras declararam que as crianças não eram letradas 

digitalmente, visto que não conheciam e nem utilizavam o computador para a produção 

escrita, contudo, manuseavam o computador para “jogar e realizar atividades nos softwares, 

porém não sabiam como utilizar o recurso para outras atividades além daquelas que foram 

treinadas” (SOARES e ARENA, 2013, p. 177). Entretanto, quando foram motivadas a 

criarem seu próprio blog para redigir seus textos, mostraram maior interesse pelo ato de 

escrever. As estudiosas concluíram que o computador como recurso pedagógico favorece o 

processo de escrita de textos por alunos em processo de alfabetização.  

       Marcondes (2016) realizou uma pesquisa que objetivou observar e analisar se o 

uso de software auxilia no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino 
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fundamental. Foram sujeitos do estudo alunos e professores da Escola Municipal de Educação 

Básica Basiliano do Carmo de Jesus, no município de Sinop, Mato Grosso. A autora verificou 

que as professoras utilizavam e planejavam suas aulas mediante o uso dos softwares 

Kanagran, Gcompris e Ludo educativo. A pesquisadora concluiu que o uso de softwares 

educativos contribui com o processo de aprendizagem, visto que os alunos aprimoraram a 

leitura, a escrita e o processo de resolução das quatro operações na área da matemática. 

 Landin e Monteiro (2017) realizaram um estudo que objetivou apresentar uma 

reflexão sobre os saberes docentes implícitos nas experiências pedagógicas de professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental que utilizam recursos tecnológicos de informação e 

comunicação, especificamente softwares educativos, no processo de ensino-aprendizagem da 

alfabetização e do letramento. Foram entrevistados seis professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental de duas escolas estaduais da cidade de São Carlos (SP). As autoras 

refletem que os professores devem saber analisar, do ponto de vista crítico, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) para perceberem as contribuições para a área educacional. 

Assim, as pesquisadoras concluem que os professores devem ser capacitados para utilizar os 

softwares educacionais com vistas a obterem conhecimentos necessários para desenvolverem 

ações mediadoras significativas e exitosas no processo de ensino e aprendizagem.  

 A pesquisa de Sengik, valentini e Timm (2017) objetivou refletir sobre o uso do 

software Menino curioso 11 e sobre como esse recurso pode contribuir para a leitura inicial, 

especialmente de crianças que apresentam queixas relativas a seu desempenho escolar. As 

autoras constataram em seu estudo que:  

[...] faz-se necessário destacar a dificuldade que algumas escolas possuem para ter 
acesso ao uso de computadores e demais ferramentas tecnológicas que se mostram 
relevantes para o ensino, além da formação adequada dos professores, visando 
potencializar o uso da tecnologia para fins educacionais (SENGIK, VALENTINI e 
TIMM, 2017, p. 635). 

       As autoras refletem sobre um aspecto importante em relação ao uso das novas 

tecnologias ao afirmarem que a escola precisa oferecer essas ferramentas tecnológicas e 

possibilitar aos profissionais momentos de capacitação necessários a esse processo. 

                                                           
11 O software foi desenvolvido pelo professor José Antônio Borges (UFRJ) e contém onze jogos (Figurinhas, 
Combinum, Continha, Embaralhada, Inventor, Labirinto, Letrinhas, Liga pontinhos, Monta cena, Quebra-
cabeça, Quadro de letras). O público-alvo são crianças da pré-escola até o 5º ano do Ensino Fundamental 
(SENGIK, VALENTINI e TIMM, 2017, p. 633). 
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 Percebe-se, com base nos estudos citados, que o uso dos ambientes digitais de 

aprendizagem e de recursos como os softwares educativos tem grande relevância no 

processo de ensino-aprendizagem para alunos em processo de alfabetização. Nesse sentido, 

na presente pesquisa, pretendeu-se utilizar o software Luz do Saber, citado anteriormente, na 

pesquisa de Carvalho at al (2008). A opção por esse software se justifica porque, ao efetuar, 

no município de Caucaia, lócus deste estudo, um levantamento prévio dos softwares 

adotados no processo de alfabetização, verificou-se a utilização desse recurso nos 

atendimentos realizados aos estudantes com DI matriculados na SRM. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

       O objetivo de estudo se delineou no fazer pedagógico do professor do AEE para o 

atendimento ao aluno com DI. Nesse contexto, pretendeu-se observar as estratégias de 

mediação que contribuíam para o processo de alfabetização desse alunado, por meio do uso 

do software Luz do Saber. Considerando esse objetivo, a abordagem do problema quanto à 

sua natureza é qualitativa. A pesquisa qualitativa “tem o ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador como instrumento fundamental” (GODOY, 1995, p. 62). Conforme 

Szymanski e Cury (2004), “o paradigma qualitativo vem do questionamento dos métodos das 

ciências da natureza aplicáveis às ciências humanas” (SZYMANSKI; CURY, 2004, p. 356).  

Ao conceituar a pesquisa qualitativa, Minayo (2001) afirma que:  

 
 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2001, p.21-22).   

 

       Dessa forma, adotou-se, nesta investigação, a pesquisa qualitativa do tipo 

intervenção, pela possibilidade de compreender a situação vivenciada, bem como oferecer 

elementos para o aprimoramento dessa realidade (ROCHA, 2003). A autora afirma que não é 

intenção da pesquisa-intervenção transformar de imediato a ação, pois esse tipo de pesquisa 

propõe uma mudança gerada diante da “relação entre teoria e prática, assim como entre 

sujeito e objeto” (ROCHA, 2003, p. 71). A pesquisadora destaca ainda que: 

 
O processo de formulação da pesquisa-intervenção aprofunda a ruptura com os 
enfoques tradicionais de pesquisa e amplia as bases teórico-metodológicas das 
pesquisas participativas como proposta de atuação transformadora da realidade 
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sociopolítica, já que propõe uma intervenção de ordem micropolítica na experiência 
social (ROCHA, 2003, p. 67).  
 

 A intencionalidade dessa prática envolve estratégias de intervenção que 

modifiquem as ações cristalizadas no cotidiano das atividades, construindo novas atitudes e 

novos rumos. A pesquisa-intervenção busca romper com a “neutralidade” do pesquisador, 

com o intuito de aproximar sujeito e objeto, portanto, “a intervenção evidencia que 

pesquisador/pesquisado, ou seja, sujeito/objeto fazem parte do mesmo processo” (ROCHA, 

2003, p. 72).  

                 Conforme Szymanski e Cury (2004), a pesquisa qualitativa do tipo intervenção 

tanto promove a qualificação profissional como possibilita a mudança de práticas através de 

procedimentos de pesquisa. Ou seja, além de gerar o conhecimento, tem o papel político de 

afirmação das ações, “indicando o fértil intercâmbio entre pesquisa e prática, além da 

contribuição teórica que esse diálogo proporcionou” (SZYMANSKI; CURY, 2004, p. 363).  

 Nos subitens que se seguem serão descritos os critérios de escolha dos sujeitos, 

bem como as etapas e os procedimentos metodológicos. 

 

3.1 As etapas e os procedimentos da pesquisa 

 

 Para a consecução da metodologia da pesquisa, delineamos seis etapas. Em cada 

uma delas serão adotados procedimentos para a coleta dos dados. As etapas da pesquisa serão 

assim organizadas: Identificação e seleção dos sujeitos; Lócus da investigação; Observação 

inicial da prática pedagógica de professores da SRM, com o propósito de identificar as 

estratégias e os recursos de mediação, que favorecem o processo de alfabetização de alunos 

com DI; O planejamento das sessões com o uso do software Luz do saber; Desenvolvimento 

das sessões com o uso do software Luz do saber; e Observação após realização das sessões de 

observação com o uso do software Luz do saber. 

       A seguir descreveremos detalhadamente cada procedimento da investigação. 
 

3.1.1 Identificação e seleção dos sujeitos 
 
 Para o levantamento dos sujeitos, realizou-se, com base nos dados da Secretaria 

Municipal de Educação, um levantamento de professores do AEE do município de Caucaia. 

Nesse levantamento, objetivou-se identificar quais os profissionais do AEE desse município 

que utilizavam ou já fizeram uso do software Luz do Saber como estratégia de mediação para 

contribuir com o processo alfabetização de alunos com DI.  
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 Tomando como referência esse levantamento, foram adotados inicialmente como 

critérios para a escolha dos professores e as salas lócus da pesquisa os documentos legais, que 

regem a prática do professor do AEE para as SRMs. Para seleção dos professores, 

consideraram-se os seguintes critérios:  

•  atuarem nas Salas de Recursos Multifuncionais equipadas de acordo com 

as recomendações do MEC, ou seja, em consonância com a Política 

Nacional de Educação Especial/2008;  

• pertencerem ao quadro de efetivos do referido município; 

• desenvolverem o trabalho no AEE há pelo menos dois anos; 

• usarem o software Luz do Saber  como estratégia e recurso de mediação 

na SRM;  

• possuírem alunos com DI em processo de alfabetização e capazes de 

utilizar os ambientes digitais de aprendizagem; 

• concordarem voluntariamente em participar da pesquisa.  

Portanto, em conjunto com a coordenadora do AEE, que se dispôs a auxiliar nessa 

identificação, ressalta-se que, no primeiro momento, houve dificuldade em contatar esses 

professores em um grupo via internet. Nesse sentido, realizou-se o contato direto com todos 

eles e, após esse contato direto, identificaram-se sete professoras que usavam o software Luz 

do Saber. A partir dessa identificação, apresentaram-se o projeto com seus objetivos geral e 

específicos, bem como a metodologia aplicada para tal realização. Mediante a apresentação, 

poucas professoras se dispuseram a participar, visto que, ao detalhar o perfil dos alunos 

colaboradores do estudo, quatro professoras não se adequavam a esses critérios.  

As três professoras do AEE selecionadas para participar da pesquisa fazem parte 

do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Caucaia desde 2002, possuem 

experiência, são especialistas no Atendimento Educacional Especializado nas SRM e utilizam 

o software Luz do Saber como estratégia e recurso de mediação nos atendimentos de alunos 

com DI. A seguir, descreve-se cada professora, com a intenção de apresentá-las como 

profissionais especialistas que atuam segundo as recomendações do MEC, ou seja, em 

consonância com a Política Nacional de Educação Especial/2008. E, para tal, como forma de 

identificá-las, utilizam-se as seguintes designações: professora A (PA), professora B (PB) e 

professora C (PC).   
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A PA tem 52 anos de idade, é formada em Pedagogia com especialização no AEE, 

realizou cursos na área da Deficiência Visual (orientação e mobilidade e Braille), na área da 

Deficiência Auditiva (LIBRAS) e na área da Deficiência Física (Tecnologia assistiva). Possui 

experiência como professora alfabetizadora, tendo lecionado na educação infantil e na 

educação básica durante quase 13 anos, com 16 anos de atuação na educação inclusiva, 

inicialmente como professora do Apoio Pedagógico Específico, e depois de formulada a 

política da educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) iniciou as 

atividades na SRM como professora do AEE.   

A PB possui 50 anos de idade, tem formação em Pedagogia e especialização em 

Educação Especial, já lecionou na educação básica e atua há 15 anos no AEE.  

A PC possui 36 anos de idade, tem formação em Pedagogia e especialização em 

Educação Especial e em Psicomotricidade; realizou cursos nas áreas de Deficiência Visual 

(Braille), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual e ainda participou de 

uma formação para a alfabetização de surdos. A professora não possui experiência como 

professora alfabetizadora e tem dez (10) anos de atuação na SRM como professora do AEE.  

Na subseção seguinte, serão detalhadas as escolas que foram lócus dessa 

investigação. 

 

3.1.2 Lócus da investigação 

 

 Após o processo de levantamento dos sujeitos da pesquisa, selecionaram-se três 

professores do AEE de três escolas distintas, porém, localizadas geograficamente mais 

próximas, para facilitar o deslocamento entre elas. A seguir detalharemos cada escola lócus 

dessa investigação. E, para tal, como forma de identificá-las, utilizam-se as seguintes 

designações: escola A, escola B e escola C. 

 A primeira escola (A) atende o ensino fundamental e é situada na zona urbana de 

Caucaia-CE, além de oferecer o AEE. A sala de Recursos Multifuncionais da escola é do tipo 

I e recebeu todos os equipamentos e mobiliários, porém a PA relatou que a sala não dispõe de 

alguns materiais, pois eles acabaram se extraviando e os imobiliários já foram substituídos. A 

escola possui, aproximadamente, 982 alunos matriculados entre o 1° e o 5° anos. Desses, 16 

apresentam algum tipo de deficiência, a saber: cinco com diagnóstico de DI, dois com 
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diagnóstico de TEA, um com diagnóstico de Duchenne 12, e o restante está em processo de 

avaliação médica, com suspeitas de DI. Ressalta-se que todos os alunos atendidos no AEE 

estão em processo de alfabetização.  

 A segunda escola (B) situa-se na zona urbana de Caucaia-CE. Ela possui o AEE 

na SRM tipo I e todos os equipamentos, materiais e mobiliários. A escola possui 

aproximadamente 700 alunos entre a educação infantil e o 9° anos. No AEE da escola, são 

atendidos 26 alunos que apresentam deficiência, seis alunos com DI, dos quais quatro estão 

em processo de alfabetização.  

 A terceira escola (C), similar às outras, localiza-se na zona urbana do município 

onde ocorreu a pesquisa. A SRM é do tipo I, com todos os materiais, equipamentos e, em 

relação aos mobiliários, a sala não possui a mesa redonda que faz parte da lista dos 

mobiliários fornecidos pelo MEC. Na escola, há um total de 497 alunos entre o 1° e o 9° anos. 

Desses, 20 apresentam algum tipo de deficiência, a saber: um com deficiência auditiva, quatro 

com deficiência intelectual, um com deficiência física, um com deficiência múltipla, quatro 

com TEA, seis com dificuldade de aprendizagem, com suspeita de DI e três com TDAH. 

Ressalta-se que os quatro alunos com DI estão em processo de alfabetização.  

 

3.1.3 Observação inicial da prática pedagógica de professores da SRM, com o propósito 

de identificar as estratégias e os recursos de mediação, que favorecem o processo de 

alfabetização de alunos com DI 

 

 No contato inicial com as professoras do AEE participantes desse estudo, foi 

fundamental identificar quais os recursos que elas utilizavam nas salas de recurso 

multifuncional durante as sessões de intervenção com os alunos que apresentam DI. Assim, 

por meio da pesquisa exploratória com o propósito de observar a prática pedagógica das 

professoras da SRM, a priori foi aplicada uma entrevista contendo seis questões 

(APÊNDICE-A), com a intenção de perceber, por meio dos seus relatos, o cotidiano de sua 

prática no atendimento do aluno com DI. Em seguida, aplicou-se o roteiro de observação 

(APÊNDICE-B), que objetivou averiguar como se desenvolve essa prática pedagógica dessas 

professoras, por meio de cinco sessões de observação no momento do atendimento do aluno 

com DI participante colaborador da pesquisa. Esses instrumentos são relevantes, visto que 
                                                           
12 É uma doença genética (distrofia muscular) hereditária e ligada ao cromossomo X de caráter degenerativo, 
apesar de ser passada simultaneamente pelo pai e pela mãe, um a cada três casos ocorrem em decorrência de uma 
mutação genética. 
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delineiam os cenários de aprendizagem, a organização de atividades e recursos utilizados nas 

sessões realizadas. Assim, permitem que as professoras mensurem o cotidiano de sua prática 

junto ao aluno com DI e partam para uma reflexão sobre o seu fazer pedagógico. Ressalta-se 

que uma “observação direta e intensiva é realizada através de duas técnicas: observação e 

entrevista” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 190).   

       As autoras afirmam que a objetividade na observação é perceber de forma 

imparcial os fatos necessários para as posteriores análises, isto é, a observação na pesquisa 

científica deve deixar de lado todas as impressões e interpretações pessoais (LAKATOS e 

MARCONI, 2003). Elas apontam ainda que: 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 
os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 
em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam 
estudar. É um elemento básico de investigação científica, utilizado na pesquisa de 
campo e se constitui na técnica fundamental da Antropologia (LAKATOS e 
MARCONI, 2003, p. 190). 

  

                 De acordo com as proposições das autoras, definiu-se essa pesquisa como: 

estruturada, participante, individual e sistemática. Nesse sentido, realizou-se uma observação 

participante, visto que transcorreu em condições controladas, nas quais se utilizaram 

instrumentos estruturados, que exigem do pesquisador um conhecimento com referência ao 

que se investiga, para, assim, definir as categorias de análises. A observação participante 

“consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora 

ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está 

estudando e participa das atividades normais deste” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 194). 

Assim, houve um planejamento em colaboração entre pesquisadora e professoras para melhor 

realizar as sessões com o uso do software Luz do Saber. Em relação à frequência das 

observações, ela foi sistemática, visto que estas foram realizadas com uma regularidade 

definida de acordo com os dias de atendimento das alunas. Nesse contexto de observação 

inicial, avaliaram-se os alunos com DI em processo de alfabetização indicados pelas 

professoras. 

 Para a consecução desse procedimento, aplicou-se uma avaliação inicial do nível 

psicogenético de escrita dos estudantes com DI dos professores sujeitos da pesquisa. Entende-

se que esse processo foi necessário para fornecer suporte de identificação do nível inicial 

conceitual da escrita desse alunado, que auxiliou no planejamento das sessões de intervenção, 

por meio do uso do software Luz do Saber. O instrumento de avaliação na fase do pré-teste e 
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pós-teste teve como referência as contribuições de Figueiredo at. al (2009), com base no livro 

intitulado Avaliação da leitura e da escrita: uma abordagem psicogenética. Essa obra 

objetivou apoiar os professores no processo de identificação do nível conceitual de leitura e 

de escrita através da “avaliação da leitura e da escrita de crianças da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental” (FIGUEIREDO at al, 2009, p. 7). 

       Para as autoras desse livro, por meio dessas atividades é possível avaliar tanto 

crianças com deficiência intelectual como as sem esse tipo de deficiência, “favorecendo uma 

prática de avaliação que oriente as intervenções pedagógicas por ele realizadas em sua sala de 

aula” (FIGUEIREDO at al, 2009 p. 15).  

       Nos subitens a seguir, intenciona-se apresentar as três atividades selecionadas 

desse livro para avaliar o nível psicogenético dos alunos com DI, acompanhados pelos 

professores, sujeitos desta investigação. Para isso, selecionou-se uma atividade de leitura 

(IMAGEM 02) e duas de escrita (IMAGENS 01 e 03). Todas elas são acompanhadas do 

registro de avaliação.  

 

 

3.1.3.1 Interpretação do nome próprio 

 

Imagem 01- Interpretação do nome próprio  
 

 

Fonte: FIGUEIREDO et al.( 2009, p. 27) 
 

 De acordo com Figueiredo et al (2009, p.27), a atividade de avaliação de 

interpretação do nome próprio objetiva “verificar se o (a) aluno (a) compõe seu próprio nome 

com alfabeto móvel e se atribui importância à sequência e ao conjunto de letras do seu nome”. 

Essa atividade pode ser realizada com estudantes que se encontram no nível psicogenético 

pré-silábico e silábico, e na sua realização o aplicador necessita de um alfabeto móvel e da 

folha de registro da avaliação. Segundo Figueiredo et al (2009, p. 27), os procedimentos 

devem ser do seguinte modo:  
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1. Apresentar as letras que formam o nome do (a) aluno (a) (letras embaralhadas) que está 
sendo avaliado (a) e solicitar que ele (a) componha seu nome. Se o (a) aluno (a) não conseguir 
compor sozinho (a), o (a) professor (a) deve ajudá-lo (a); 
 
2. Cobrir com um cartão a primeira letra do nome do (a) aluno (a) e perguntar se ainda é 
possível ler o seu nome;  
 
3. Retirar a primeira letra do nome do (a) aluno (a) e perguntar se ainda está escrito o seu 
nome. 
 
4. Retirar a última letra do nome do (a) aluno (a) e perguntar se ainda é possível ler o seu 
nome. 
 
5. Deslocar a primeira letra do nome do (a) aluno (a) para o final da palavra e perguntar se 
ainda é possível ler o seu nome; 
 
6. Deslocar a última letra do nome do (a) aluno (a) para o início da palavra e perguntar se 
ainda é possível ler o seu nome; 
 
7. A partir do segundo procedimento desta atividade, solicitar que o (a) aluno (a) justifique 
sua resposta. 
 
Fonte: Figueiredo et al (2009, p. 27) 
 
 

3.1.3.2 Leitura de texto memorizado 

 

Imagem 02- Leitura do texto memorizado 
 

 
 
Fonte: FIGUEIREDO at al. ( 2009, p. 40)  

 

 Segundo Figueiredo et al (2009, p. 40), a atividade de avaliação de leitura de texto 

memorizado tem a finalidade de “verificar se o (a) aluno (a) lê o texto de memória ou se 
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utiliza outras estratégias para realizar a leitura, e ainda verificar se o(a) aluno(a) localiza no 

texto palavras solicitadas pelo(a) professor(a)”. Essa avaliação pode ser realizada para todos 

os alunos, independentemente de seu nível psicogenético da língua escrita. Para sua 

realização, são necessários um texto escrito de uma cantiga de roda e a folha de registro da 

avaliação. Os procedimentos consistem em:  

1. Apresentar o texto para o (a) aluno (a) e certificar-se se ele (a) já o conhece; 
2. Ler para o (a) aluno(a) apontando no texto; 
3. Pedir que o (a) aluno (a) leia o texto; 
4. Solicitar que o (a) aluno (a) identifique no texto palavras indicadas pelo(a) professor(a). 

Fonte: Figueiredo et al (2009, p. 40) 

 

3.1.3.3 Ditado de Palavras Formadas por sílabas canônicas e não canônicas 

 Imagem 03- Palavras formadas por sílabas canônicas e não canônicas 

 
Fonte: FIGUEIREDO at al. ( 2009, p. 52)  

  

       De acordo com os autores Figueiredo (2009, p. 52), a atividade de ditado de 

palavras formadas por sílabas canônicas e não canônicas tem o propósito de “verificar as 

hipóteses que o (a) aluno (a) elabora sobre a escrita de palavras formadas por sílabas 

canônicas (simples) e não canônicas (complexas)”. Para propor a atividade, o professor 

precisa disponibilizar para o aluno uma folha de papel ofício, lápis ou caneta e a folha de 

registro da avaliação. Caso o aluno apresente alguma dificuldade motora, poderá ser 

disponibilizado o alfabeto móvel. O procedimento consiste em apenas “solicitar que o (a) 

aluno (a) escreva as palavras ditadas pelo (a) professor (a), uma a uma”. 

       Assim, após o levantamento das alunas participantes da pesquisa, observaram-se 

as professoras sujeitos deste estudo em dois momentos, ambos no contexto da SRM: o 

primeiro, antes da etapa de realização de um planejamento e acompanhamento colaborativo, 

enquanto o segundo se deu no planejamento e no decorrer de sua aplicação na fase do 



73 
 

acompanhamento colaborativo. No primeiro momento, observaram-se as sessões de 

intervenção de cada professor junto aos alunos com DI, pelo menos na frequência de cinco 

vezes. No segundo momento, observou-se o desenvolvimento de dez sessões, por meio da 

utilização do software Luz do saber. No momento inicial, que antecedeu a etapa do 

planejamento e do acompanhamento colaborativo, observaram-se quais as estratégias e os 

recursos de mediação utilizados pelas professoras. No segundo momento, foram observadas 

as sessões planejadas na colaboração entre a pesquisadora e as professoras do AEE, por meio 

do uso do software Luz do saber. Nesse último momento, teve-se a intenção de identificar as 

estratégias de mediação utilizadas e a possível contribuição do software, como um recurso 

computacional, para o processo de alfabetização das alunas com DI. Na observação inicial, 

quando aplicamos os pré-testes, as alunas estavam no nível conceitual da escrita silábico e, 

depois das dez sessões com o uso do software Luz do saber, as alunas apresentaram evoluções 

significativas mediante as ações mediadoras aplicadas pelas professoras sujeitos da pesquisa.  

       Na etapa a seguir será descrito o planejamento colaborativo.  

 

3.2 O planejamento das sessões com o uso do software Luz do saber 

 

 Dedica-se nesta etapa a detalhar os planejamentos em colaboração com as 

professoras, com a intenção de acompanhar as sessões de intervenção com as alunas com DI, 

por meio do uso do software Luz do Saber. Foram planejadas dez sessões em colaboração 

com cada professora sujeito deste estudo. Os planejamentos foram realizados com base nos 

resultados obtidos, após a observação efetuada no momento que antecedeu a proposição de 

sessões de intervenção, por meio do uso do software Luz do saber e ainda após a avaliação 

inicial do nível psicogenético dos alunos com DI. Objetivou-se, nos planejamentos, definir 

objetivos de aprendizagem, assim como os procedimentos e as estratégias de mediação que 

possam favorecer a aquisição do sistema de escrita alfabético. Antes de se proceder com o 

detalhamento do planejamento e do acompanhamento colaborativo das sessões, apresenta-se o 

software Luz do saber. 

 

3.2.1 O software Luz do saber 

 

 Como já relatado anteriormente, na etapa de levantamento e definição do lócus e 

sujeitos desta pesquisa, identificou-se que os professores utilizavam o software Luz do Saber 

infantil. Esse recurso computacional se baseia nos estudos de Paulo Freire e nas contribuições 
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de Emília Ferreiro e Ana Teberosky acerca do processo de aquisição do sistema alfabético de 

escrita. O referido software tem como objetivo principal contribuir para a alfabetização de 

crianças, bem como oportunizar ao estudante a inserção na cultura digital. Ele está disponível 

na internet na versão web (https://luzdosaber.seduc.ce.gov.br) de uso livre e gratuito. Para 

utilizá-lo, é necessário fazer um cadastro e concordar com os termos de uso do sistema.  

 No momento atual, o software dispõe de cinco módulos, a saber: “Começar”, 

“Ler”, “Escrever”, “Aplicativos” e “Professor” (CARVALHO at al, 2008). Com o intuito de 

apresentar o software, pretende-se exemplificar por meio de figuras o ambiente digital 

disponibilizado em cada módulo. As figuras 1 e 2 ilustram os módulos mencionados. 

 

 

 

                    Imagem 04: Logomarca do software Luz do Saber 
 

 

                    Fonte: Software Luz do Saber (2017) 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://luzdosaber.seduc.ce.gov.br/


75 
 

                  Imagem 05: Módulos do software Luz do Saber 
 

 

                    Fonte: Software Luz do Saber (2017) 
  
 

   

 O software propõe em cada módulo diferentes atividades. O quadro 01, a seguir, 

descreve cada módulo e as atividades pertinentes a cada um deles.  

 

 

          Quadro 01- Descrição dos módulos e atividades, jogos e sistemas do software 

Módulo Atividades 
Começar 01 – Crachá 

02 - Riscar nomes 
03 - Correspondência 
04 - Correspondência 
Simples 
05 - Correspondência 
Complexa 
06 - Jogo dos Encaixes 
07 - Bingo 
08 – Quebra-cabeças 
09 - Memória 
10 - Dominó de nomes 
11 - Escreva nome 
12 – Caça-Nome 
13 – Risca-Letra 
14 - Complete seu nome 
15 - Marque a última letra 
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16 - Quantidade de letras 
17 - Desembaralhe seu nome 
18 - Marque as consoantes 
19 - Marque as vogais 
20 - Monte seu nome 

                        Ler 01 - Palavra Geradora 
02 - Decomposição da 
palavra geradora 
03 - Família Silábica 
04 - Formação de Palavras 
05 - Palavra Secreta 
06 - Bingo 
07 - Jogo da Memória 
08 - Marque as palavras 
09 - Agrupamento 
10 - Segredo das palavras 
11 - Ligação 
12 - Marcação de sílabas 
13 - Separação das Sílabas 
14 - Leia as Palavras 
15 - Leia e Copie 
16 - Sílaba Tônica 
17 - Sons das sílabas 
18 - Vídeo 
19 - Leia 
20 - Encaixe os Acentos 
21 - Karaokê 
22 - Correspondentes 
23 - Complete as Frases 
24 - Caixa de Palavras 
25 - Complete as Palavras 
26 - Ligar o Acento à Palavra 
27 - Juntar Sílabas 
28 - Letra Maiúscula 
29 - Mudança de Palavras 
30 - Quantidade de Letras 
31 - Complete a frase 
32 - Escreva a palavra 
33 - Alternativas 
34 - Associação 
35 - Marque as Corretas 
36 - Guarde as Letras 
37 - Conjuntos 
38 - Pontuação 
39 - Uso dos Porquês 
40 - Relacione 
41 – Caça-palavras 

                 Escrever 01 – Cartão-postal 
02 - Jornal 
03 - Editor de Texto 
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04 - Gibi 
Karaokê 06 músicas 
Aplicativos Letras 

Nome x Imagem  
                        Livros Como isso seria se assim não 

fosse? 
Professores 01 - Criação de turma (on-

line) 
02 - Editor de aulas 
03 - Editor de atividades 
04 - Cadastramento de 
Alunos (on-line) 
05 - Editor de Perfil (on-line) 

                 
                        Fonte: Software Luz do Saber (2017) 
 

 
 

 A imagem 06 ilustra as telas do módulo “Começar”, que é constituído por dez 

(10) atividades (o crachá, bingo de nomes e letras, jogo do encaixe, quebra-cabeças, jogo da 

memória, dominó de nomes, associação de nomes, ligar nomes e riscar nomes). Esses jogos 

despertam o aprendizado dos fonemas e grafemas, que compõem o nome do aluno, e são 

atividades desenvolvidas através do uso do mouse e do teclado. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 Imagem 06: Módulo “Começar” do software “Luz do Saber” 

 Fonte: Software Luz do Saber (2017) 
 

 

     A imagem 07 ilustra o módulo “Ler”, que é composto por 36 atividades 

estruturadas que objetivam desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita de forma lúdica 

e criativa. Nesse módulo, o professor pode idealizar e adaptar (textos, sons, imagens, vídeos, 

títulos e enunciados das atividades) de acordo com o interesse do aluno.  
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   Imagem 07: Módulo “Ler” do software “Luz do Saber” 

 
Fonte: Software Luz do Saber (2017) 

 
 

 A imagem 08 ilustra o módulo “Escrever”, que disponibiliza para o aluno 

atividades que estimulam o processo da escrita, tais como: cartão-postal, jornal, texto e gibi. 
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                       Imagem 08: Módulo “Escrever” do software “Luz do Saber” 

 
                           Fonte: Software Luz do Saber (2017) 

 
  

 O módulo “Professor” (imagem 09) oferece suporte para o professor administrar e 

planejar as atividades, disponíveis no software, para os alunos. Esse módulo disponibiliza 

ferramentas, tais como modificar perfil e adicionar turmas, nas quais se acompanham os 

ícones a seguir: excluir turma, editar o nome da turma, editar alunos (quadro para listar os 

nomes dos alunos) e editar turma.   

 

Imagem 09: Módulo “Professor” do software “Luz do Saber” 

 
                           Fonte: Software Luz do Saber (2017) 
 

 Com base nas ilustrações dos módulos do software Luz do Saber, delinearam-se 

os planejamentos em consideração aos resultados obtidos nos pré-testes referentes aos níveis 

psicogenéticos da língua escrita das alunas acompanhados por cada uma das professoras.   

 Foram planejadas dez sessões com cada professora, de forma individual, visto que 

esse planejamento se centrou especialmente sobre o nível psicogenético das alunas 

acompanhadas por essas professoras. No primeiro encontro de planejamento, refletiu-se sobre 

os objetivos que se desejava atingir mediante o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) das 

alunas (pré-teste) e sobre qual módulo e atividades podem contribuir para a mudança do nível 

conceitual da escrita das alunas. Nesse sentido, objetivou-se, a priori, nos planejamentos, 

escolher o módulo do software que contribuísse para o processo de aquisição do sistema 

alfabético segundo o nível conceitual das alunas participantes do estudo. Para a elaboração do 

planejamento, elegeram-se algumas dimensões, por exemplo, objetivos, procedimentos (plano 

de ação/atividades), resultados esperados e observações complementares.  

 No início de cada planejamento foram realizadas avaliações relativas aos 

resultados obtidos com as alunas, a partir do desenvolvimento de cada sessão. Nas avaliações 
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feitas, no momento dos planejamentos, consideraram-se os seguintes aspectos: motivação dos 

sujeitos no manuseio do ambiente digital e na realização das atividades; potencialidades dos 

módulos, no sentido de favorecer a evolução conceitual do nível psicogenético da língua 

escrita desses alunos; fragilidades e dificuldades dos alunos para realizarem as atividades 

propostas; facilidades e dificuldades dos professores em proporem as atividades nos 

ambientes digitais, dentre outros aspectos. Nesse contexto, selecionou-se o módulo “Ler” 

(quadro 01), visto que as professoras já utilizavam com as alunas o módulo “Começar”, que 

apresenta atividades pouco desafiadoras para a mudança do NDR para o Nível de 

Desenvolvimento Potencial (NDP), que é o momento indicativo de mudança de nível, isto é, a 

aprendizagem consolidada (VIGOTSKY, 2010). Nesse sentido, as aulas e questões do módulo 

“Ler” possuem um grau de desafios mais elevado que pode favorecer essa mudança no 

processo de ensino-aprendizagem. Após a escolha do módulo, realizou-se um estudo referente 

a cada uma das dez aulas pertencentes ao módulo “Ler”, dado que cada aula tem entre 40 e 43 

questões de leitura e escrita. Dessas, foram escolhidas entre 12 e 15 questões para realizar 

com as alunas no decorrer das dez sessões pós-planejamento colaborativo.  

 Desse modo, após a elaboração dos planejamentos das sessões de intervenção com 

cada sujeito desta pesquisa, realizaram-se ao todo 30 acompanhamentos, sendo dez (10) com 

cada sujeito. Os acompanhamentos ocorreram em dois momentos: o primeiro durante a 

avaliação que antecedeu cada planejamento de uma nova sessão, enquanto, no segundo, o 

acompanhamento ocorreu no decorrer das sessões de intervenção, cuja duração teve uma 

média de 40 minutos em cada uma delas. Detalhou-se o planejamento, com base no módulo 

escolhido do software Luz do saber, o (APÊNDICE D) que envolve quatro passos, a seguir: 

1- Identificação (período, tema da aula, tempo de atendimento, dias, professora e aluna); 2- 

Plano (objetivos, conteúdo programático e recursos); 3- Procedimentos (introdução, 

desenvolvimento e conclusão); e 4- avaliação (a cada planejamento a professora avalia a 

sessão).    

  

3.2.2 Desenvolvimento das sessões com o uso do software Luz do Saber 

 

 O planejamento colaborativo entre pesquisadora e professora do AEE foi 

realizado individualmente com as professoras sujeito da pesquisa. Aconteceram cinco 

encontros de planejamentos, com o objetivo de verificar quais os conhecimentos que as 

professoras tinham em relação ao processo de mediação e sobre a teoria sociointeracionista de 

Vigoysky. Percebeu-se que as professoras necessitavam de maiores estudos sobre as formas 
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de mediação apresentadas pela pesquisadora, elaboradas no estudo de Passerino (2005). 

Salienta-se que a pesquisadora não participava dos momentos de mediação nas sessões com o 

uso do software Luz do Saber junto às alunas com DI, visto que, nos planejamentos, a 

pesquisadora orientava as professoras sobre como seriam as suas ações mediadoras.   

 Os planejamentos eram realizados uma vez por semana, às sextas-feiras, que é o 

dia determinado para os planejamentos do AEE, e a cada encontro avaliávamos as sessões 

anteriores com a intenção de verificar as ações mediadoras aplicadas e o que precisava 

melhorar nas sessões seguintes. O primeiro planejamento foi realizado com base nos pré- 

testes e nas cinco sessões de observação iniciais, em que foi discutido e selecionado o módulo 

“Ler”, visto que possui questões mais desafiadoras para a mudança do nível conceitual da 

escrita das alunas. Ressalta-se que as professoras já utilizavam o módulo “Começar 13”, o qual 

possui questões para alunos que estão no nível silábico inicial.  

 No primeiro encontro realizado, foram planejadas duas aulas do módulo “Ler” 

para serem aplicadas nos atendimentos da semana seguinte com as alunas participantes da 

pesquisa. No planejamento, as professoras selecionaram das atividades propostas pelas aulas 

do módulo de 12 a 15 atividades, visto que as aulas possuem de 39 a 44 atividades e, 

mediante a duração do atendimento (45 minutos), não seria possível realizá-las em sua 

totalidade. Planejamos a aula 01- Bola, que oferece 39 atividades, das quais as professoras 

selecionaram 13 atividades, e a aula 02- Boneca, composta por 43 atividades – dentre elas, 

foram selecionadas 12 atividades. Detalharemos o planejamento dessas aulas no quadro 02, a 

seguir. 
 
Quadro 02- Planejamento colaborativo 01- Software Luz do Saber- Módulo: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS SESSÕES 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS  TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
Segunda e Quarta Aula 01- Bola/ Aula 02- Boneca 45 minutos                          
2 PLANO 
OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
Ao final do atendimento a 
aluna deverá: 

Aula 01: Bola 
 

 
 Computador; 

                                                           
13 01 – Crachá; 02 - Riscar nomes; 03 – Correspondência; 04 - Correspondência Simples; 05 - Correspondência 
Complexa; 06 - Jogo dos Encaixes; 07 – Bingo; 08 – Quebra-Cabeças; 09 – Memória; 10 - Dominó de nomes; 
11 - Escreva nome; 12 – Caça-Nome; 13 – Risca-Letra; 14 - Complete seu nome; 15 - Marque a última letra; 16 
- Quantidade de letras; 17 - Desembaralhe seu nome; 18 - Marque as consoantes; 19 - Marque as vogais; 20 - 
Monte seu nome. 
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 Compreender e 
interpretar o texto: A bola; 
 Compreender a escrita 
de palavras formadas por 
sílabas canônicas (simples) 
e não canônicas 
(complexas), a partir da 
palavra geradora (bola); 
 Ter consciência 
fonológica em palavras 
formadas por sílabas não 
canônicas; 
 Escrever palavras 
formadas por sílabas 
canônicas e não canônicas.  

Questões: 01, 11, 13, 16, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 34, 35 e 38. 
Texto 01: A bola (Letra da música do 
grupo Trem da alegria); 
 
 
Aula 02: Boneca 
 
Questões: 01, 08, 21, 25, 26, 27, 28, 
31, 34, 36, 40 e 41. 
Texto 02: Boneca de milho; 
As atividades das aulas envolvem: 
-Interpretação textual; 
-Vogais e consoantes; 
-Composição e decomposição de 
palavras; 
-Interpretação de imagens; 
-Sílaba inicial; 
-Caça-palavras; 
-Identificar palavras, sílabas e letras. 

 Papel; 
 Lápis e borracha; 
 Pinceis e apagador. 
 
 
 
 
 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
 
Inicialmente, expõe-se o 
conteúdo programático. O 
tema é apresentado 
assumindo como 
pressuposto fundamental a 
emergência da leitura e 
escrita da aluna. 
 

 
 Após a exposição do tema e 
objetivos da aula, segue-se com a 
mediação 14 da professora no uso do 
software, manuseio do Ambiente 
Digital de Aprendizagem (ADA) e 
resolução das questões propostas. 

 
Na culminância do 
atendimento será 
realizada uma atividade 
de escrita (consciência 
fonológica) a título de 
síntese e consolidação 
utilizando a palavra 
geradora bola e 
palavras relacionadas 
ao texto lido. 

4 AVALIAÇÃO 
 Observar os aspectos envolvidos nos avanços de aprendizado; 
 Observar e listar as dificuldades a serem trabalhadas no próximo atendimento; 
                                                           
14 A mediação aplicada no momento dos atendimentos com o uso do software será executada de três formas: 
controle, autocontrole e auto-regulação. A mediação de controle é conduzida por um sujeito mais experiente, e 
divide-se em ações diretas e indiretas. As primeiras (diretas) são as “ordens, diretivas e perguntas diretivas”. 
Enquanto, as indiretas são as “perguntas perceptivas, perguntas conceituais/ procedimentais, gratificações, 
renúncia direta, confirmação passiva e afastamento físico” (PASSERINO, 2005, p. 148). Na mediação de 
autocontrole, o sujeito mediado repete o processo realizado pelo mediador. Essa repetição ou imitação pode 
ocorrer de forma direta “imitação direta”, no entanto ela incorpora manifestações diferenciadas. Ou seja, a 
imitação direta agrega “elementos novos, ou modifica a sequência da mesma, mostrando uma certa compreensão 
do processo”, e inclui a fala dirigida ao mediador, por meio da “antecipação verbal das ações a serem 
desenvolvidas dirigidas ao mediador esperando confirmação” (PASSERINO, 2005, p. 149). E, por fim, a auto-
regulação, que ocorre quando o sujeito mediado se transforma em seu próprio “tutor”. De acordo com a autora, é 
na auto-regulação que o individuo consolida o aprendizado proposto no momento da mediação. 
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 Observar a eficácia das atividades e se estão sendo interessantes para o aluno; 
 Analisar a quantidade de atividades para que o atendimento não se torne cansativo, visto 
que a aluna tem ritmo lento de execução das atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017)  

 No segundo encontro de planejamento, assistimos aos vídeos das sessões 

anteriores para verificar quais as dificuldades encontradas pelas professoras e daí realizar 

novas orientações e modificações nas ações mediadoras. Ao discutirmos esses aspectos, 

iniciamos o planejamento das sessões seguintes, a saber: aula 03- Brigadeiro, na qual se 

apresentam 40 atividades, das quais foram selecionadas 13 questões. Na aula 04- Futebol, são 

propostas 35 atividades – dentre essas, foram escolhidas 09 questões detalhadas no quadro 03, 

a seguir. 

 

Quadro 03 - Planejamento colaborativo 02- Software Luz do Saber- Módulo: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS SESSÕES 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
Segunda e Quarta Aula 03 - Brigadeiro/ Aula 04- 

Futebol 
45 minutos                          

2 PLANO 
OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
 Relacionar 
sonorização e 
escrita; 
 Reconhecer o 
som de cada letra na 
sílaba ao escrever; 
 Avançar para o 
nível de escrita 
silábico alfabético.  

Aula 03 - Brigadeiro 
 
Ver o vídeo- Fazendo brigadeiro de panela; 
Ler o texto; Brigadeiro de panela; Tipo de texto: 
receita 
Atividades: 01, 05, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 
34, 35 e 36. 
 
Aula 04 - Futebol 
 
Ler o Texto: Biografia do Neymar 
Atividades: 01, 16,17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
29 e 32. 
Atividades que envolvem: 
- Vogais; 
- Consoantes; 
- Sílabas; 
- Palavras canônicas e não canônicas. 

 
 Computador; 
 Software luz do 
saber; 
 Papel; 
 Lápis e 
borracha. 
 
 
 
 
 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
Inicialmente, expõe-se o 
conteúdo programático. O 
tema é apresentado 

Após a exposição do tema e 
objetivos da aula, segue-se com a 
mediação da professora no uso do 

Ao realizar as 
atividades o aluno 
precisa demonstrar de 
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assumindo como 
pressuposto fundamental a 
emergência da leitura e 
escrita da aluna. 

software, manuseio do Ambiente 
Digital de Aprendizagem (ADA) e 
resolução das questões propostas. 

maneira clara que 
atingiu os pontos de 
aprendizado esperados.  
 

4 AVALIAÇÃO 
 Observar os aspectos envolvidos nos avanços de aprendizado; 
 Observar e listar as dificuldades a serem trabalhadas no próximo atendimento; 
 Observar a eficácia das atividades e se estão sendo interessantes para o aluno; 
 Analisar a quantidade de atividades para que o atendimento não se torne cansativo, visto 
que a aluna tem ritmo lento de execução das atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017)  

 

  

  No terceiro planejamento, assistimos os vídeos das sessões referentes às aulas 03- 

Brigadeiro e aula 04- Futebol e discutimos algumas dificuldades apresentadas pelas 

professoras em relação ao processo de mediação e às ações evidenciadas pelas alunas. 

Conversamos e, por meio de novas orientações, planejamos a aula 05, composta por 37 

atividades, das quais selecionamos 14 questões a serem realizadas com as alunas. A aula 06- 

Amarelinha possui 35 atividades, das quais foram escolhidas 12 questões. Detalha-se o 

planejamento através do quadro 04, a seguir. 
 

Quadro 04 - Planejamento colaborativo 03- Software Luz do Saber- Módulo: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS SESSÕES 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS  TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
Segunda e Quarta Aula 05- Amarelinha/ Aula 06- 

Árvore 
45 minutos                          

2 PLANO 
OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
 Relacionar 
sonorização e 
escrita; 
 Reconhecer o 
som de cada letra na 
sílaba ao escrever; 
 Avançar para o 
nível de escrita 
silábico alfabético.  

Aula 05 – Amarelinha 
 
Expor o conteúdo; 
Brincar de amarelinha no Pátio. 
Atividades: 01, 02, 14, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 e 35. 
 
Aula 06 – ÁRVORE 
 
Colagem no quadro branco das partes da árvore: 
raiz, tronco, folhas flores, frutos, formando a figura 
completa da árvore. 
Atividades: 01, 02, 06, 08, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30 

 
 Computador 
 Software luz 
do saber 
 Papel 
 Lápis e 
borracha 
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e 31. 
Atividades que envolvem: 
-Vogais; 
-Consoantes; 
-Sílabas; 
-Palavras canônicas e não canônicas. 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
Inicialmente, expõe-se o 
conteúdo programático. O 
tema é apresentado 
assumindo como 
pressuposto fundamental a 
emergência da leitura e 
escrita da aluna. 
 

Após a exposição do tema e 
objetivos da aula, segue-se com a 
mediação da professora no uso do 
software, manuseio do Ambiente 
Digital de Aprendizagem (ADA) e 
resolução das questões propostas. A 
professora junto com a aluna monta 
as partes da árvore (confeccionadas 
em EVA). 

Ao realizar as 
atividades o aluno 
precisa demonstrar de 
maneira clara que 
atingiu os pontos de 
aprendizado esperados.  
 

4 AVALIAÇÃO 
 Observar os aspectos envolvidos nos avanços de aprendizado; 
 Observar e listar as dificuldades a serem trabalhadas no próximo atendimento; 
 Observar a eficácia das atividades e se estão sendo interessantes para o aluno; 
 Analisar a quantidade de atividades para que o atendimento não se torne cansativo, visto 
que a aluna tem ritmo lento de execução das atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017)  

 

 

 No quarto encontro, realizamos os planejamentos das aulas 07 e 08. A aula 07- 

Pipa apresenta 44 atividades, das quais selecionamos 11 questões, e, na aula 08- Pato, são 

propostas 45 atividades, dentre as quais selecionamos 12 questões. Nessas sessões, as 

professoras já estavam mais familiarizadas com as ações mediadoras propostas na pesquisa, 

porém apresentavam dificuldades em aplicá-las, visto que não apresentam os moldes 

anteriores de estratégias que induzem as alunas às respostas. Nesse sentido, houve um maior 

reforço quanto às estratégias de mediação necessárias que possibilitem maior autonomia às 

alunas.  No quadro 05, detalharemos os planejamentos. 

Quadro 05- Planejamento colaborativo 04- Software Luz do Saber- Módulo: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS SESSÕES 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS  TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
Segunda e Quarta Aula 07- Pipa/ Aula 08- Pato 45 minutos                          
2 PLANO 
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OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
Relacionar 
sonorização e 
escrita; 
 Reconhecer o 
som de cada letra na 
sílaba ao escrever; 
 Avançar para o 
nível de escrita 
silábico alfabético.  

Aula  07- Pipa 
 
Vídeo fazendo uma PIPA; 
Conversa sobre a PIPA 
Atividades: 01, 08, 09, 11, 12, 21, 28, 41, 42 e 43. 
Ler o texto: 
Tipo: Texto Instrucional; 
 
Aula– 07- Pipa 
 
Vídeo fazendo uma PIPA; 
Conversa sobre a PIPA 
Ler o Texto; 
Tipo do texto: trava-língua com a palavra PATO; 
Atividades: 01,02, 03, 08, 11, 12, 17, 18, 30, 31, 32 
e 44. 
 
Atividades que envolvem: 
-Vogais; 
-Consoantes; 
-Sílabas; 
-Palavras canônicas e não canônicas. 

 
 Computador 
 Software luz 
do saber 
 Papel 
 Lápis e 
borracha 
 
 
 
 
 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
Inicialmente, expõe-se o 
conteúdo programático. O 
tema é apresentado 
assumindo como 
pressuposto fundamental a 
emergência da leitura e 
escrita da aluna. 

Após a exposição do tema e 
objetivos da aula, segue-se com a 
mediação da professora no uso do 
software, manuseio do Ambiente 
Digital de Aprendizagem (ADA) e 
resolução das questões propostas. 

Ao realizar as 
atividades o aluno 
precisa demonstrar de 
maneira clara que 
atingiu os pontos de 
aprendizado esperados.  
 

4 AVALIAÇÃO 
 Observar os aspectos envolvidos nos avanços de aprendizado; 
 Observar e listar as dificuldades a serem trabalhadas no próximo atendimento; 
 Observar a eficácia das atividades e se estão sendo interessantes para o aluno; 
 Analisar a quantidade de atividades para que o atendimento não se torne cansativo, visto 
que a aluna tem ritmo lento de execução das atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017)  

 

 

 No quinto e último planejamento colaborativo, intencionamos verificar a 

percepção das professoras em relação ao uso do software Luz do Saber e suas ações 

mediadoras para contribuir com o sistema alfabético das alunas. As professoras percebem que 

essas estratégias de mediação são importantes para esse processo, visto que pretendem utilizá-
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las em seus atendimentos. Percebe-se que houve moderadas evoluções nas ações mediadoras 

das professoras, que serão relatadas nas análises dos dados. Assim, demos continuidade ao 

planejamento das aulas, com a aula 09- Imunização, que contém 34 atividades, dentre as quais 

selecionamos 15 questões, e a aula 10- ECO, composta por 44 atividades, entre as quais 

selecionamos 11 questões. Ressalta-se que detalharemos essas atividades nas categorias de 

análise. No quadro 06, apresenta-se o planejamento dessas aulas. 

Quadro 06- Planejamento colaborativo 05- Software Luz do Saber- Módulo: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS SESSÕES 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS  TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
Segunda e Quarta Aula 09- Imunização/ Aula10- ECO 45 minutos                          
2 PLANO 
OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
 Relacionar 
sonorização e 
escrita; 
 -reconhecer o 
som de cada letra na 
sílaba ao escrever; 
 avançar para o 
nível de escrita 
silábico alfabético.  

Aula - 09 - Imunização 
 
Escutar a música: NATUREZA; 
Cantor: Tim Maia. 
Ler o texto da música NATUREZA; 
Atividades: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 30 
e 32. 
 
Aula 10 - ECO 
 
Explicar o que é ECO; 
Relacionar com preservar o meio ambiente. 
Ler o texto: Palavra Cantada (sem nome do autor); 
 
Atividades: 01, 02, 13,14,15, 20, 27, 29, 32, 39, 40, 
41 e 43. 
Atividades que envolvem:- vogais, consoantes, 
sílabas e palavras canônicas e não canônicas 

 Computador 
 Software luz 
do saber 
 Papel 
 Lápis e 
borracha 
 
 
 
 
 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
Inicialmente, expõe-se o 
conteúdo programático. O 
tema é apresentado 
assumindo como 
pressuposto fundamental a 
emergência da leitura e 
escrita da aluna. 
 

Após a exposição do tema e 
objetivos da aula, segue-se com a 
mediação da professora no uso do 
software, manuseio do Ambiente 
Digital de Aprendizagem (ADA) e 
resolução das questões propostas. 

Ao realizar as 
atividades o aluno 
precisa demonstrar de 
maneira clara que 
atingiu os pontos de 
aprendizado esperados.  
 

4 AVALIAÇÃO 
 Observar os aspectos envolvidos nos avanços de aprendizado; 
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 Observar e listar as dificuldades a serem trabalhadas no próximo atendimento; 
 Observar a eficácia das atividades e se estão sendo interessantes para o aluno; 
 Analisar a quantidade de atividades para que o atendimento não se torne cansativo, visto 
que a aluna tem ritmo lento de execução das atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017)  

 

 

 Ao se concluir os planejamentos das últimas sessões com o uso do software Luz 

do Saber, percebeu-se o quanto o planejamento de cada sessão contribuiu para uma 

organização do atendimento das professoras, visto que foram elaborados com base nas 

especificidades das alunas. Verificou-se que planejar as atividades mediante as 

especificidades dos alunos com deficiência favoreceu o processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.2.3 Observação após realização das sessões de observação com o uso do software Luz 

do saber 

 

 Esta etapa objetivou analisar em que medida o uso do software Luz do Saber 

influenciou a evolução conceitual do nível de leitura e escrita dos alunos com DI. Desse 

modo, foram adotadas as mesmas atividades avaliativas já descritas na etapa de avaliação 

inicial. Assim, as observações das sessões com o uso do software Luz do Saber foram um 

procedimento importante para verificar como as professoras mediavam por meio do uso desse 

software e se essa mediação influenciava no processo de alfabetização das alunas 

participantes da pesquisa. 

 

3.3 Formas de registro 

 

 Na presente pesquisa, foram utilizados como formas de registro vídeos, 

fotografias e diário de campo, nos momentos de observação dos atendimentos das professoras 

do AEE com as alunas com deficiência intelectual. Salientamos que esses instrumentos 

possibilitaram realizar um registro e uma listagem de dados minuciosos, visto que buscamos 

fidedignidade e riqueza na produção e na análise dos dados coletados. O diário de campo 

objetivou anotar as ações ocorridas nas sessões para a posterior confrontação com as 

transcrições das gravações realizadas, o que permite uma triangulação na coleta dos dados, 

dando mais confiabilidade à presente pesquisa.   
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3.4 Organização e tratamento dos dados 

 

A análise será realizada, inicialmente, com base nos resultados obtidos a partir da 

proposição de atividades avaliativas da leitura e escrita de alunos com deficiência intelectual 

acompanhados pelos professores, participantes desta investigação. As atividades serão 

aplicadas em dois momentos do estudo: no início e no final, sendo este último momento após 

o desenvolvimento das dez sessões de intervenção, por meio do uso do software Luz do saber.  

Pretende-se analisar os dados obtidos das sessões de intervenção com base na 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). De acordo com esta autora, na análise 

qualitativa, a maioria dos procedimentos constitui-se em torno de categorias, que é uma forma 

geral de análise. 

Para a pesquisadora, a Análise de Conteúdo “é um método muito empírico, 

dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como 

objetivo” (BARDIN, 1977, p. 30). Dessa forma, a análise de conteúdo não é um método 

cabal, apresenta alguns preceitos de base flexíveis e adequações necessárias ao objetivo 

proposto. Bardin (1977) conceitua a análise de conteúdo como: 

  
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(BARDIN, 1977, p.42).  

                           
                          

 A análise de conteúdo utiliza o método de dedução frequencial ou análise por 

categorias temáticas, que consiste em verificar a frequência com que ocorre um mesmo signo 

linguístico (palavra) que se repete com constância, ou seja, lida com a materialidade 

linguística através das condições empíricas do texto transcrito. Assim, define as categorias 

para posterior apreciação. A autora aponta que “o método das categorias, espécie de gavetas 

ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutivas da mensagem” (BARDIN, 1977, p.37), permite, por meio hábil e objetivo, 

elaborar inferências referentes ao conteúdo analisado.   

                   Nesse sentido, segundo os aportes teóricos de Bardin (1977), que se delineiam 

mediante três passos precisos, como a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, iremos, a seguir, detalhar a definição dos dados em categorias e subcategorias.  



91 
 

Assim, as categorias são classes que reúnem um grupo de elementos com 

propriedades comuns. Considerando esses aspectos, a investigação possibilitou a definição de 

três categorias temáticas, entre as quais se elencaram subcategorias, que foram originadas das 

questões da análise e dos objetivos propostos. São elas, primeiro: 1- O desenvolvimento da 

prática do professor no Atendimento Educacional Especializado (AEE) junto ao aluno com 

Deficiência Intelectual (DI), da qual surgiram três subcategorias: 1.1- Adequação de recursos 

e materiais de baixa e de alta tecnologia para desenvolver atividades na SRM com alunos com 

DI; 1.2- Desenvolvimento e aprendizagem do aluno com DI; 1.3- especificidades para realizar 

o atendimento do aluno com DI: critérios utilizados.  

A segunda categoria, intitulada “Os desafios enfrentados no atendimento junto ao 

aluno com DI”, tem as seguintes subcategorias: 2.1- O atendimento do AEE no contraturno; 

2.2- A ausência do laudo médico dos alunos atendidos; 2.3- A falta de compromisso familiar 

com a presença nos atendimentos; 2.4- O não envolvimento da gestão com o trabalho do 

professor do AEE. A terceira e última categoria, chamada “O uso do software luz do Saber 

como recurso tecnológico para a evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI”, tem 

estas subcategorias 3.1- O software Luz do Saber: as atividades propostas pelas professoras 

do AEE participantes desta pesquisa; 3.2- O uso do software Luz do Saber como recurso 

computacional para a alfabetização de alunos com DI; 3.3- O uso do software Luz do Saber 

no AEE: as diferentes formas de mediação.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

 Neste capítulo, objetiva-se apresentar a análise dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. A análise consiste em examinar, codificar e processar os dados coletados no estudo, 

cujo principal objetivo é responder as proposições definidas na presente investigação. 

 Para a análise dos resultados, os dados foram organizados em três categorias, a 

saber: o desenvolvimento da prática do professor no Atendimento Educacional Especializado-

AEE junto ao aluno com deficiência intelectual (DI); os desafios enfrentados no atendimento 

junto ao aluno com DI; o uso do software Luz do Saber como recurso tecnológico para 

evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI. Em cada uma das categorias se 

elencaram subcategorias, que serão detalhadas no quadro (07) a seguir. 

 

 Quadro 07- Identificação das categorias e subcategorias de análise 
Categorias Subcategorias 

 

 

1- O desenvolvimento da prática do 
professor no Atendimento Educacional 
Especializado-AEE junto ao aluno com 
deficiência intelectual (DI) 
 

 

1.1- Adequação de recursos e materiais de baixa e alta 
tecnologia para desenvolver atividades na SRM com 
alunos com DI. 

1.2-Desenvolvimento e aprendizagem do aluno com DI. 

1.3-Especificidades para realizar o atendimento do aluno 
com DI: critérios utilizados pelas professoras do AEE 
participantes deste estudo 
 

 

 
 
 
2- Os desafios enfrentados no 
atendimento junto ao aluno com DI 
 

 

2.1- O atendimento do AEE no contraturno. 

2.2- A ausência do laudo médico dos alunos atendidos. 

2.3- A falta de compromisso familiar com a presença nos 
atendimentos. 

2.4- O não envolvimento da gestão com o trabalho do 
professor do AEE. 
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3- O uso do software Luz do Saber como 
recurso tecnológico para evolução 
conceitual da língua escrita do aluno com 
DI 
 

 

3.1- O software Luz do Saber: as atividades propostas 
pelas professoras do AEE participantes desta pesquisa. 

3.2- O uso do software Luz do Saber como recurso 
computacional para a alfabetização de alunos com DI. 

3.3- O uso do software Luz do Saber no AEE: as 
diferentes formas de mediação exercidas pelas professoras 
do AEE. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

      Ressalta-se que as categorias e subcategorias elencadas no quadro (07) se 

originaram das entrevistas realizadas com as professoras participantes da investigação, da 

observação inicial da prática pedagógica das professoras do AEE junto ao aluno com DI, da 

observação no desenvolvimento de dez sessões de mediação com o uso do software Luz do 

Saber, bem como da observação final após a realização das dez sessões planejadas na parceria 

entre a pesquisadora e as professora do AEE participantes deste estudo. 

 

4.1 O desenvolvimento da prática do Professor no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) junto ao aluno com Deficiência Intelectual (DI) 

 

 Nesta categoria, intenciona-se responder ao primeiro objetivo específico desta 

pesquisa, que visou identificar as estratégias e os recursos de mediação empregados pelo 

professor do AEE, que podem favorecer o processo de aquisição do sistema alfabético de 

estudantes que apresentam DI. Para tal, utilizam-se os resultados das entrevistas aplicadas 

junto às professoras do AEE, sujeitos deste estudo, da avaliação inicial e final do nível 

psicogenético dos estudantes com DI acompanhados pelas professoras do AEE, sujeitos desta 

pesquisa, das observações iniciais da prática pedagógica de professoras do AEE, dos 

planejamentos colaborativos e do desenvolvimento das dez sessões mediadas pelas 

professoras do AEE. 

       Para fins didáticos, esta categoria foi organizada em subcategorias, que serão 

apresentadas individualmente. São elas: 4.1.1- Adequação de recursos e materiais de baixa e 

alta tecnologia para desenvolver atividades na SRM com alunos com DI; 4.1.2-

Desenvolvimento e aprendizagem do aluno com DI; e 4.1.3-Especificidades para realizar o 

atendimento do aluno com DI: critérios utilizados. 
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4.1.1 Adequação de recursos e materiais de baixa e alta tecnologia para desenvolver 

atividades na SRM com alunos com DI 

  

      Nas observações iniciais, verificou-se que as salas de recursos multifuncionais - 

SRMs do município de Caucaia são estruturadas com equipamentos, mobiliários e materiais 

didático-pedagógicos fornecidos pelo MEC/SEESP, de acordo com a necessidade informada 

pela Secretaria de Educação do Município, e por profissionais especializados na área de 

Educação Especial.  

Quanto aos equipamentos das SRMs, verificou-se que as escolas onde as 

professoras desta pesquisa atuam receberam todos os materiais que compõem a Sala de 

Recurso Tipo I 15. Apenas na SRM de uma das três professoras (PA), por motivos de reformas 

de todo o prédio escolar, os materiais e equipamentos foram transferidos para outros 

ambientes da escola. Desse modo, os equipamentos (computadores e impressora) 

permaneceram na secretaria da escola e os demais materiais (mobiliários e materiais didático-

pedagógico) foram deslocados para a biblioteca. Neste último local, a professora do AEE 

realizava seus atendimentos.  

      Ressalta-se que, ainda no desenvolvimento desta pesquisa, a reforma dessa escola 

foi concluída e a professora (PA) retornou para a sua sala do AEE. Percebeu-se que apenas os 

mobiliários (armário, mesa e cadeiras) permaneceram intactos, uma vez que, devido ao 

trânsito livre na biblioteca de muitas pessoas, ocorreu o extravio dos materiais didático-

pedagógicos. Em relação aos equipamentos, verificou-se que retornaram para a sala do AEE 

um computador e um notebook, enquanto a impressora permaneceu na secretaria da escola. 

Quanto às demais SRMs, as professoras PB e PC possuíam, em comum, dois computadores, 

dois notebooks, duas impressoras, um escâner, os mobiliários (armários e mesa com cadeiras) 

e materiais didático-pedagógicos completos. No que diz respeito ao funcionamento dos 

atendimentos, todas as professoras acompanhavam os alunos de modo individual. Apesar de 

essas professoras possuírem materiais didático-pedagógicos, elas com frequência utilizavam 

atividades xerocadas de leitura e escrita. Além das atividades xerocadas, destaca-se PA, que 

também realizava diversas atividades de leitura e escrita com o uso do notebook.  

      Nas observações iniciais, verificou-se que as professoras deste estudo em muitas 

situações de aprendizagem contribuíam para a alfabetização dos alunos com deficiência 
                                                           
15 SRMs tipo I possuem equipamentos que compreendem microcomputadores, notebooks, estabilizadores, 
impressora a laser, acionador de pressão, mouse com entrada para acionador, lupa eletrônica, materiais didático-
pedagógicos. 
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intelectual. Sabe-se que elas não têm a função de alfabetizar no âmbito do AEE. No entanto, 

compreende-se que elas podem colaborar com esse processo de alfabetização do aluno com 

DI. No AEE, o professor dispõe de recursos de alta tecnologia que podem favorecer essa 

aprendizagem, além de propiciar maior autonomia para esse aluno, visto que o aluno com 

deficiência intelectual, ao manusear o computador, tem a oportunidade de interagir com 

vários ambientes digitais e desenvolver o letramento digital.  

      Ressalta-se que os notebooks das SRMs também podem ser utilizados nas 

atividades realizadas em sala de aula comum, com a intenção de eliminar barreiras existentes 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno com DI. Compreende-se, com base 

nos documentos oficiais, que o professor do AEE, na articulação com o professor de sala de 

aula comum, pode planejar situações de aprendizagem que promovam acessibilidade a esse 

aluno.  

                 As pesquisas realizadas por (BARROS, 2017; CABRAL; BOTTENTUIT JUNIOR, 

2016; CRUZ, 2013; FARIAS at al, 2013; FIGUEIREDO;  POULIN, 2016; GALVÃO 

FILHO, 2016; GOMES; OLIVEIRA; CALÍOPE, 2018; HEIN at al, 2010; MARCIANO, 

2014; MATIAS;  FALKEMBACH, 2013; OLIVEIRA, 2017; PEDRO, 2016; PEDRO; 

CHACON, 2013; RODRIGUES;  FERNANDES, 2015; SALOMÃO;  SOUZA, 2015; 

SILVIA;  PARADEDA, 2013; TRINDADE, 2016) demonstraram que o uso do computador 

para a alfabetização de alunos com DI exerce uma influência positiva, visto que os ambientes 

digitais de aprendizagem propõem atividades que desafiam e motivam o aluno com DI. Os 

autores apontam também que as intervenções mediadoras no contexto das altas tecnologias 

favorecem o desenvolvimento cognitivo e a autonomia desse alunado.   

      Retomando aos dados desta pesquisa, em uma das sessões de observação inicial, 

verificou-se que a PA apresentou para a A1 uma atividade cujo conteúdo envolvia a formação 

de palavras pertencentes ao campo semântico de alimentos, tais como BETERRABA, 

ABACAXI, ABACATE e ALFACE. No momento da mediação, a PA expôs para a A1 as 

sílabas disponíveis para a realização da composição das palavras mencionadas. Nessa 

atividade, a professora conduzia a aluna de forma direta, apontando as respostas durante o 

processo de formação das palavras. A PA também solicitou que a aluna visualizasse as 

palavras que ela compôs para iniciar o processo de escrita no papel. Verificou-se que, nessa 

proposta de PA, a A1 realizou somente a composição das palavras, demonstrando 

dificuldades no processo de escrita no papel, enquanto se verificou maior desenvoltura na 

escrita por meio do uso do teclado do computador. Estudos (FERNANDES; FIGUEIREDO, 
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2010; FIGUEIREDO; CRISPIM, 2005) corroboram essa proposição ao afirmarem que os 

alunos com DI demonstram maior motivação e interesse pelas atividades realizadas no 

computador, visto que o teclado do computador oferece a “possibilidade de escrever, corrigir, 

editar e oferece a própria mobilidade da escrita, permitindo mudar a posição de letras e 

palavras” (FERNANDES; FIGUEIREDO, 2010, p. 93-94). Na situação descrita, percebeu-se 

que a A1 não se implicou com a proposta da PA e preferiu continuar com a atividade no 

computador. No desenvolvimento da atividade por meio do papel e do lápis, verificou-se a 

desmotivação de A1, provavelmente porque esse modo de produzir a escrita não disponibiliza 

o mesmo leque de possibilidades que o teclado do computador oferece. 

      Para ilustrar essa sessão de observação inicial, apresenta-se a professora PA 

durante a realização da atividade descrita anteriormente, em que A1 compôs palavras com o 

uso de recursos de alta (computador) e baixa tecnologia (sílabas móveis). 

 

Imagem 10- Sessão de observação inicial (PA/A1) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 

       Defende-se que o uso de recursos pedagógicos de alta tecnologia para o aluno 

com DI deve ser introduzido não somente com o objetivo de aprender a ler e escrever, mas 

também com a intenção de desenvolver nesse aluno subsídios para uma comunicação mais 
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eficaz, além de promover interação social e, consequentemente, o aprendizado e o 

desenvolvimento cognitivo (COELHO; BASTOS, 2016; HEIN at al, 2010; PEDRO; 

CHACON, 2013;). Dessa forma, para além da atividade de escrita, o professor deve promover 

mediações que suscitem no aluno com deficiência intelectual a necessidade de uso de 

estratégias de aprendizagem, tais como seleção de conteúdos adequados mediante as 

especificidades do aluno, a autorregulação 16 e o controle 17, com vistas à sua autonomia na 

aprendizagem.   

      Em relação às observações iniciais feitas nos atendimentos realizados por PB e PC, 

verificou-se que ambas utilizavam com maior frequência recursos de baixa tecnologia, 

especialmente atividades xerocadas envolvendo leitura, escrita, recorte e colagem e jogos 

pedagógicos disponíveis em suas salas de recursos multifuncionais. A imagem 11 ilustra o 

modelo dessas atividades. 

Imagem 11- Sessão de observação inicial (PB/A2) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

      
                                                           
16 Ação evidenciada no aluno, mediante as ações mediadoras desenvolvidas pelo professor, em que o sujeito 
mediado se converte no seu próprio tutor, isto é, passa do “Nível de desenvolvimento Real para o Nível de 
desenvolvimento Potencial” (VIGOTSKY, 2010, p. 97). 

17 Ações mediadas por um sujeito mais experiente, ações diretas (ordens e perguntas diretivas) e indiretas 
(perguntas perceptivas, perguntas conceituais, procedimentais, gratificações, renúncia direta e confirmação 
passiva (PASSERINO (2005).   
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      Nessa atividade (imagem 11), proposta por PB, ela apresentou umas frases para 

A2, nas quais havia palavras e desenhos. Em seguida, PB solicitou que A2 substituísse os 

desenhos por palavras. Entende-se que o uso contínuo dessas atividades mencionadas pode 

desenvolver no aluno com DI atitudes mecânicas, visto que elas não promovem desafios 

cognitivos que proporcionem a evolução do seu nível de aprendizagem. A pesquisa de 

Oliveira (2010) expressou semelhante compreensão acerca de atividades com essas 

características: 

  
Estamos, sem dúvida, diante de um novo desafio: superar atividades repetitivas e 
desprovidas de sentido, para assumir uma nova e revolucionária postura em frente à 
deficiência intelectual: possibilitar a constituição desses alunos como sujeitos 
históricos, capazes de apreensão dos bens simbólicos e de desenvolvimento de seu 
pensamento – e não apenas de suas habilidades (OLIVEIRA, 2010, p. 345). 

 

      Além dessa atividade de composição de frases conforme já descrita, foram 

observadas também propostas de palavras cruzadas e formação de palavras por meio de 

gravuras e silabas. A imagem 12, a seguir, ilustra uma atividade em que PC distribuiu letras 

móveis para A3 e solicitou que ela realizasse a composição de algumas palavras conhecidas 

pela aluna. 

 

Imagem 12- Sessão de observação inicial (PC/A3) 

            
Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
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  Reforça-se que, nas observações iniciais das sessões das três professoras, 

verificou-se a maior frequência de atividades escritas xerocadas, baseadas em cópias, de 

palavras e frases. Tais atividades limitam os alunos com deficiência intelectual e impedem 

que eles se beneficiem dos recursos de alta tecnologia disponíveis nas SRMs. Nas salas 

observadas, havia softwares que poderiam ser utilizados com alunos em processo de 

alfabetização. Os notebooks também poderiam permitir que esses alunos acessassem sites 

educativos, que dispõem de uma variedade de atividades propulsoras do interesse e da atenção 

do aluno com DI.   

 Outros estudos já comprovaram a eficácia do uso do computador com alunos que 

apresentam deficiência intelectual. Destaca-se a pesquisa de Coelho e Bastos (2016), que 

objetivou analisar o impacto das intervenções baseadas na avaliação interativa com alunos 

com DI com o uso de programas computacionais. De acordo com esses autores, o uso dos 

sistemas computacionais e da internet colaboram para o processo de inclusão escolar, visto 

que “a tecnologia utilizada contribuiu para orientar o desenvolvimento humano, pois opera na 

zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio da internalização das 

habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de ferramentas correspondentes” (COELHO; 

BASTOS, 2016, p. 45).  

 Defende-se que o professor tanto de sala de aula comum como o professor do 

AEE devem potencializar as aprendizagens do aluno com DI, mediante a elaboração de 

atividades que favoreçam suas potencialidades e utilizem recursos que não considerem 

somente o seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem. Logo, evidencia-se que “o 

problema não é apenas de “tempo” para aprender ou o “tempo” em que as atividades são 

realizadas, mas de uma metodologia mais sofisticada, com riqueza de recursos” (OLIVEIRA, 

2010, p. 353). Portanto, promover um ensino que provoque o desenvolvimento das funções 

mais complexas nesse alunado, tais como a linguagem, o pensamento, a atenção e a memória, 

demanda uma mediação intencional, além de compromisso e dedicação dos profissionais 

envolvidos nesse processo inclusivo, bem como uma formação sólida nessa compreensão de 

ensino. 

     Quanto às entrevistas aplicadas com as professoras, ressalta-se, segundo as 

informações obtidas nessas entrevistas, que a maior demanda pelo AEE se concentra nos 

alunos com deficiência intelectual. Para todas essas professoras, constitui-se um desafio 

organizar atividades de leitura e escrita para esse público, visto que muitos deles ainda não 

são alfabetizados. Desse modo, defende-se que a qualidade desse atendimento deve envolver 

práticas educacionais que viabilizem a participação desses alunos, a partir de seu nível 
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conceitual da língua escrita, para que eles sejam atendidos em suas necessidades e ainda de 

acordo com suas potencialidades.  

      No AEE, é importante que o professor perceba o aluno com DI como capaz de 

contribuir e de se desenvolver, “valorizando suas ações peculiares, sua forma de aprender e 

agir, considerando, inclusive, a relação de seus atos e seus conhecimentos com os conteúdos 

curriculares propostos para o Ensino Fundamental” (OLIVEIRA, 2010, p.346). Compreende-

se que a adequação de recursos e materiais de baixa e alta tecnologia para desenvolver 

atividades na SRM com alunos com DI corresponde às atribuições e funções dos professores 

do AEE. Essa compreensão se respalda na Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009, que 

institui 15 diretrizes operacionais para o AEE na educação básica. No artigo 13, destacam-se 

os itens IV e VII, a saber: IV - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em 

outros ambientes da escola; VII - ensinar e usar a tecnologia assistiva 18 de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação.  

 De acordo com as atribuições elencadas na resolução, percebem-se as 

possibilidades de apoio que o professor do AEE pode proporcionar ao aluno com DI no 

sentido de promover sua inserção nas atividades curriculares de sua sala de aula, visto que é 

importante o trabalho colaborativo entre esses profissionais em busca de melhores formas de 

promover acessibilidade ao currículo escolar.  

 Baseadas nesse documento oficial, as professoras, sujeitos deste estudo, foram 

indagadas se, em seus atendimentos na SRM, faziam adequações de recursos e de materiais de 

baixa e de alta tecnologia. De acordo com suas respostas, das três participantes deste estudo, 

duas delas (PB, PC) mencionaram que realizavam adequações, enquanto a terceira (PA) 

afirmou que os alunos que ela acompanhava, em sua maioria, não demandavam essa 

necessidade. Para ilustrar, destacam-se, a seguir, suas respostas:  

PA: “Até agora não atendi alunos que necessitassem de muitas adequações de materiais”. 

PB: “Busco realizar as intervenções com o lúdico, trabalhando de acordo com a necessidade 

da criança e adequando atividades manuais de percepção e memorização”. 

PC: “Geralmente, trabalho muito com o concreto com algumas adaptações de atividade, utilizo 

o computador para que eles possam interagir com o mundo virtual”.   

 As falas exemplificadas de PB e PC defendem o uso do concreto e da 

memorização como alternativas para promoção do desenvolvimento dos alunos com 

                                                           
18 A Tecnologia Assistiva é utilizada para ampliar ou possibilitar a execução de uma atividade necessária e 
pretendida por uma pessoa com deficiência (BRASIL, 2006). 
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deficiência intelectual. Estudos atuais (FIGUEIREDO; POULIN; ARARUNA, 2016; 

GOMES; POULIN; FIGUEIREDO, 2010; OLIVEIRA NETA; GOMES, 2016) da área 

questionam tais crenças que defendem o uso do concreto durante as atividades com esses 

alunos. Defende-se que elas devem ser significativas e devem principalmente desafiar 

cognitivamente os alunos com deficiência intelectual para que eles acessem os conhecimentos 

mais abstratos. Em relação a esses questionamentos sobre o uso do concreto com esse alunado, 

as autoras Batista e Mantoan (2007) afirmam que: 

   
O grande equívoco de uma prática de ensino que se baseia nessa lógica do concreto 
é a repetição alienante, que nega o acesso da pessoa com deficiência mental ao plano 
abstrato e simbólico da compreensão, ou seja, nega a sua capacidade de estabelecer 
uma interação simbólica com o meio. O perigo desse equívoco é empobrecer cada 
vez mais a condição de as pessoas com deficiência mental lidarem com o 
pensamento, raciocinarem, utilizarem a capacidade de descobrir o que é visível e 
preverem o invisível, criarem e inovarem, enfim, terem acesso a tudo o que é 
próprio da ação de conhecer (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 21).  

 

 Oliveira (2014) corrobora o pensamento dessas autoras mencionadas ao afirmar 

que o trabalho pedagógico, que apresenta “ideias equivocadas sobre a condição de 

aprendizagem das pessoas com DI, como se a elas só fosse possível mesmo o empírico, ou o 

trabalho com o concreto, sem abstrações, torna-se um aprendizado sem sentido para o aluno 

com DI” (OLIVEIRA, 2014, p. 05). Batista e Mantoan inferem que essa prática pedagógica 

que “trabalha com o concreto” negligencia aos alunos com DI o acesso ao pensamento lógico 

e a possibilidade de “utilizarem a capacidade de descobrir o que é visível e preverem o 

invisível, criarem e inovarem, enfim, de terem acesso a tudo o que é próprio da ação de 

conhecer” (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 21). 

 Ao retomar as falas das entrevistadas, verificou-se ainda que duas professoras (PB 

e PC) mencionaram que realizavam com frequência adequações das atividades destinadas aos 

alunos com DI. No entanto, ao longo da pesquisa, não foram observadas quaisquer adequações 

que promovessem a acessibilidade ao conhecimento para esses alunos. Nesta pesquisa, as 

professoras não apresentaram seus planejamentos. Tal atitude impediu que fizéssemos uma 

análise mais rigorosa das atividades planejadas.  Dando continuidade às falas 

exemplificadas, destaca-se a de PA, que expressou algumas contradições, se compararmos 

com suas respostas posteriores quando questionamos sobre o uso de adequações de baixa e 

alta tecnologia. Se, por um lado, essa professora afirmava que não fazia adequações, por outro 

lado, em outros momentos da entrevista, ela mencionava o uso de recursos de baixa 

tecnologia: “Uso muitos jogos: de loto, leitura, dominós, alfabeto móvel, jogos com sílabas, 
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jogos com figuras e palavras, quebra-cabeça, alinhavo, jogos de sequência lógica, 

correspondência, livros infantis, textos, gravuras, revistas, livros didáticos, jogos de soma, 

subtração, quantidade, associação de ideias”.  

 A PA também acrescentava que fazia adequações de alta tecnologia, como, por 

exemplo: softwares educacionais, sites educativos com uma alta variedade de jogos e 

atividades para todos os níveis cognitivos: de cálculo, leitura, raciocínio, dentre outros. As 

declarações dessa professora não condiziam com as observações iniciais dos seus 

atendimentos com esses alunos. Observou-se que, de forma frequente, a PA desenvolvia 

atividades de leitura e escrita disponíveis na internet (atividades educativas, como, por 

exemplo, Aprender brincando), sob a alegação de que sua aluna (A1) demonstrava maior 

interesse por esse tipo de recurso (imagem 10).   

 Acredita-se que esses relatos da PA sejam relacionados às atividades realizadas no 

decorrer da sua prática no AEE, e não especificamente relativas às atividades concernentes ao 

processo de alfabetização da A1. Em relação às atividades disponíveis na internet para 

alfabetização de alunos com DI, consideradas como tecnologia educacional, trata-se de um 

recurso que favorece tanto a alfabetização de alunos com DI como a de alunos sem deficiência 

e, portanto, não se considera especificamente uma tecnologia assistiva. Galvão (2016), em 

seus estudos sobre a deficiência Intelectual e as tecnologias no contexto da educação inclusiva, 

infere que:  

 
No contexto educacional inclusivo, todas as estratégias pedagógicas e as tecnologias 
educacionais auxiliam na superação de dificuldades para as funções cognitivas e o 
aprendizado de TODOS e de CADA UM dos alunos, com ou sem deficiências. A 
partir do pressuposto da diversidade, inerente ao paradigma educacional inclusivo, 
todos os alunos necessitam, para aprender, da estratégia pedagógica e da tecnologia 
educacional mais apropriada para cada um, a cada momento. Ou seja, necessitam de 
um processo educacional configurado segundo as características e necessidades de 
cada estudante, tenham ou não alguma deficiência (GALVÃO, 2016, p. 20). 
 

  

 Nesse sentido, o uso de recursos de alta tecnologia para a aprendizagem da leitura 

e da escrita de estudantes com DI, tais como softwares educativos e sites, disponibiliza 

atividades diversas na área da alfabetização. Compreende-se que essas atividades podem 

contribuir para a alfabetização desses alunos, visto que são meios eficientes para adequações 

de atividades no AEE, portanto, os usos das novas tecnologias no AEE contribuem com o 

processo de alfabetização de alunos com DI, por meio de uma aprendizagem de forma mais 

agradável, ampla e significativa (BARROS, 2012; SCHLÜNZEN JUNIOR, 2012; 

TRINDADE, 2016).  
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 Depreende-se, das observações iniciais, que PB, apesar de priorizar atividades 

xerocadas, em uma das sessões, usou um recurso de alta tecnologia em uma atividade no 

computador intitulada Coleção fono na escola- ciranda da cultura 19 e o software Luz do 

saber. De modo semelhante à prática da PB, a PC, também utilizava com frequência atividades 

com material concreto e atividades xerocadas. A PC diferenciava-se de PB quando usava o 

quadro branco ou letras móveis como recurso para corrigir palavras escritas por A3 durante o 

processo de escrita de palavras. As atividades copiadas eram de recorte e colagem de imagens 

com palavras relacionadas aos temas, tais como frutas, família e sua composição. Destaca-se 

que, em uma das últimas sessões, PC solicitou a A3 que escolhesse a atividade e a aluna 

escolheu no Youtube o clipe do programa Carrossel. Em seguida, PC imprimiu um caça-

palavras envolvendo os nomes dos personagens do programa Carrossel.  

 Destacam-se os limites das observações iniciais, que não permitiram aprofundar 

nossa apreciação. No entanto, essas observações permitiram perceber que essas professoras 

centravam suas práticas na proposição de atividades xerocadas, que demonstravam “uma 

reprodução alienante” (BATISTA e MANTOAN, 2007, p. 21), isso é, essas atividades 

limitavam as condições de aprendizagem do aluno com DI, uma vez que elas não promoviam 

o desafio cognitivo para esse aluno. Batista e Mantoan (2007) elucidam essa prática quando 

inferem que:  

 
Para exemplificar essa lógica, podemos citar atividades como: decorar famílias 
silábicas; aprender a multiplicar, dividir ou somar a partir de inúmeras contas 
envolvendo a mesma operação aritmética; repetir o cabeçalho todos os dias por 
várias vezes; responder copiando do livro; colorir desenhos reproduzidos e 
mimeografados pela professora para treino motor com cores predefinidas, além de 
outras tarefas de pura memorização, que sustentam o ensino de má qualidade em 
geral (BATISTA e MANTOAN, 2007, p. 21). 

 

 Para essas autoras, as ações desenvolvidas tanto em sala de aula comum como no 

AEE devem permitir o acesso desse alunado com equidade de direitos educacionais, segundo 

“reza” (grifo nosso) os termos, normas e técnicas que direcionam a educação inclusiva. Para 

essas pesquisadoras, o trabalho de incluir todos os alunos implica na participação não só dos 

                                                           
19 Esta coleção é o resultado do trabalho conjunto de uma fonoaudióloga e uma pedagoga na assessoria para 
professores de uma rede pública do Estado de São Paulo. A coleção objetiva levar informações sobre os 
principais distúrbios fonoaudiólogos que os alunos apresentam até completar o ensino fundamental, com a 
intenção de fazer com que a professora tenha conhecimento sobre os distúrbios, auxiliando o aluno em suas 
necessidades. A coleção é composta de três livros que acompanham três CD`s: Dificuldades na linguagem; 
Dificuldades na audição; Dificuldades na escrita (HONORA; FRIZANCO, 2009) 



104 
 

professores, mas também de todos os atores implicados nesse processo, como diretores, 

coordenadores, funcionários e família. 

 Conclui-se que, nas observações iniciais, das três professoras participantes deste 

estudo, duas delas (PB, PC) utilizaram o software Luz do Saber, principalmente o módulo 

Começar. Esse módulo é organizado em dez (10) atividades lúdicas de inclusão digital, a 

saber: crachá, bingo de nomes e letras, jogo do encaixe, quebra-cabeças, jogo da memória, 

dominó de nomes, associação de nomes, ligar nomes e riscar nomes. Essas atividades, além 

de desenvolverem o domínio dos ambientes digitais de aprendizagem, objetivam também 

desenvolver a leitura, o reconhecimento sonoro de nomes, letras e sílabas. Dessa forma, ao 

realizar atividades desse módulo, o professor poderá verificar se o aluno consegue identificar 

as letras que compõem o seu nome, como também contribuir para que ele componha palavras, 

assim como identifique letra inicial, letra final, número de letras e ordem das letras 

(CARVALHO at al 2008).   

 Constatou-se que uma das professoras (PC), ao realizar uma sessão com A3, 

propôs uma atividade da aula 03 do módulo Começar. Essa atividade intitulada Maria 

consiste em apresentar inicialmente um vídeo, no qual se ilustra a história infantil “João e 

Maria”. Após a exibição do vídeo, são propostas 40 questões, as quais envolvem: 

interpretação da história João e Maria, associação de palavras do texto, rimas, jogo da 

memória, quebra-cabeça, letra e sílaba inicial, número de sílabas, formação de palavras, 

separação silábica. No uso dessas atividades, PC propôs que a aluna fizesse a leitura do texto, 

pertencente ao gênero textual acróstico, o qual se apresenta em forma de frases, iniciadas 

pelas letras do nome MARIA. A PC realizou a leitura junto com a aluna e, em seguida, das 40 

questões propostas pela aula, a aluna realizou 15 questões, tutoradas pela PC. A professora leu 

para a A3 todos os enunciados e itens das questões, seguindo os comandos do software. 

Ressalta-se que a PC não realizou adequações nas questões, pois as considerou apropriadas ao 

Nível de Desenvolvimento Real da aluna. Pontua-se que o desafio apresentado na aula era o 

processo de leitura das questões, o qual gerava dependência da aluna junto à professora. 

Verificou-se que a A3, ao longo da atividade, utilizava estratégias de decodificação 20 para 

realizar a leitura, e a professora lia os textos e as frases apresentadas nas questões, uma vez 

que a A3 possuía maior autonomia para ler palavras soltas.  Segundo Gomes e Figueiredo 

(2010), os alunos com DI apresentam as mesmas estratégias desenvolvidas pelos alunos sem 
                                                           
20 Estratégia identificada na pesquisa de Gomes e Figueiredo, (2010), intitulada A aprendizagem de estratégias 
de leitura de alunos com deficiência intelectual. As autoras definem essa estratégia em dois níveis, como “com e 
sem compreensão” (GOMES e FIGUEIREDO, 2010, p. 28). 
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deficiência em relação ao desenvolvimento da leitura e da escrita. As autoras acrescentam 

ainda que a deficiência intelectual “não se configura como o aspecto determinante, no sentido 

de impossibilitar a evolução conceitual da leitura e da escrita nesses sujeitos” (GOMES e 

FIGUEIREDO, 2010, p. 38).  Portanto, é papel do professor do AEE considerar os ritmos de 

aprendizagem do aluno com DI e propor atividades desafiadoras que contribuam, junto às 

ações mediadoras significativas, com a alfabetização desse aluno.       

 Estudos relacionados ao uso de atividades de baixa e de alta tecnologia (BARBY, 

2012; GERUZA, 2014; GOMES, POULIN, FIGUEIREDO, 2010; MAFRA, 2008; SILVA, 

2016; TRINDADE, 2016; VIANA, 2016) afirmam que essas atividades propõem objetivos 

pedagógicos a serem trabalhados de acordo com o direcionamento específico para o aluno 

com DI. Assim, os jogos e atividades no computador que envolvem leitura e escrita 

favorecem o interesse, a atenção e intensificam o desenvolvimento e a aprendizagem desse 

alunado.  De acordo com Omodei, Rinaldi e Schlunzen, 2016: 

Percebemos [...] que não são os materiais ou recursos que garantem a aprendizagem 
dos estudantes, mas são meios que o mediador/professor utiliza para facilitar a 
aprendizagem e a construção do pensamento. O que conta nesse processo é o 
objetivo e a intencionalidade que o professor pretende alcançar, assim como a 
mediação, as estratégias didáticas, os confrontos cognitivos e os desafios a que esses 
estudantes são submetidos (OMODEI, RINALDI, SCHLUNZEN, 2016, p. 225). 

 

 Constatou-se, nas cinco observações iniciais, que as professoras desenvolviam 

atividades com materiais concretos e também usavam os ambientes digitais para desenvolver 

a leitura e a escrita de alunos com deficiência intelectual.  Nesse sentido, a despeito dos 

recursos utilizados por essas professoras, afirma-se que as atividades devem ser desafiadoras e 

avaliadas sobre a pertinência de se usar ou não recursos e materiais. Compreende-se também 

que essas atividades devem desestabilizar esse aluno de tal maneira que proporcione conflitos 

na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) para que ele desenvolva seu processo de leitura 

e escrita.  

 Para Lustosa (2009), a aplicação desses recursos viabiliza construções conceituais 

dos alunos e favorece o pensamento abstrato, visto que contribui para uma aprendizagem mais 

significativa. A pesquisadora retrata bem essa relação quando assegura que: 

 
Para uma criança com deficiência intelectual, como destacado para esse exemplo, a 
dificuldade não é a de construir as estruturas operatórias, mas é, sobretudo, a 
dificuldade de construí-la espontaneamente. Assim, o uso do material concreto 
(fichas modelos, letras móveis, livros de literatura, figuras e etc.) constitui elemento 
de suporte fundamental à aprendizagem e deve ser explorado como orientação no 
ensino. Tais circunstâncias estimulam o aparato intelectual da criança, que 
produzem desequilíbrio e, consequentemente, a ocorrência da assimilação 
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(incorporação do mundo exterior às estruturas mentais construídas do sujeito) e da 
acomodação (reajuste das estruturas modificadas pela assimilação ao mundo 
exterior), (LUSTOSA, 2009, p. 173).  
 
 

 Os dados obtidos nesta pesquisa reforçam as constatações dessa pesquisadora 

quanto ao uso de recursos de baixa e de alta tecnologia para mediar a aprendizagem de 

alunos com deficiência intelectual. Contudo, é necessário fazer registros de cada avanço 

para perceber se há necessidade de adequação de recursos e materiais que assegurem a esses 

alunos um melhor acompanhamento de seus erros e acertos como elementos favoráveis às 

aprendizagens nesse processo. Dessa forma, as professoras sujeitos dessa pesquisa, ao 

planejarem as sessões com seus alunos, devem levar em conta seu nível de desenvolvimento 

intelectual para a efetivação das situações de aprendizagem.  

 De posse desses dados das observações iniciais, foram realizados planejamentos, 

em colaboração com as professoras, de dez sessões. Para o planejamento dessas sessões, foi 

sugerido o uso do módulo LER do software Luz do Saber, visto que as professoras já haviam 

realizado as aulas do módulo “Começar”, que são apropriadas para alunos que estão no nível 

silábico. Já o módulo “Ler” apresenta atividades que estimulam e provocam maiores desafios 

para a mudança do nível conceitual da escrita das alunas participantes da pesquisa. O 

desenvolvimento dessas sessões coordenadas por cada professora foi objeto de análise quanto 

à adequação dos recursos de baixa e alta tecnologia.  Ressalta-se que foram realizados cinco 

momentos de planejamento e em cada um deles se planejavam duas aulas do módulo LER.   

 Antes de procedermos às análises, importante explicar que o módulo LER 

consiste em dez aulas, nas quais em cada uma há de 40 a 43 questões a serem respondidas 

pelas participantes. De acordo com o planejamento colaborativo, delineamos as questões que 

as alunas, participantes da pesquisa, realizariam a cada sessão com o uso do software Luz do 

Saber. Para ilustrar, destaca-se o quadro a seguir, que apresenta as aulas, os temas dos textos e 

a proposição das questões definidas nos cinco encontros para os planejamentos. 
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Quadro 08 - Módulo LER 
  Aulas            Tema             Texto                Questões propostas 21 

    

     01 

             

             Bola 

Letra da música: 
Trem da Alegria 

 

01, 11, 13, 16, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 
38. 

   

    02 

           

           Boneca 

Boneca de milho; 
Autor: Rangel Alves 
da Costa;  

-Tipo do texto: Poesia 

. 

01, 08, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 40, 41. 

 

    03 

 

          Brigadeiro 

 

Vídeo: “Fazendo 
brigadeiro de panela”; 
Texto “Brigadeiro de 
panela”; tipo de texto: 
receita 

 

1, 5, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36. 

 

 

   04 

 

            Futebol 

Texto: Biografia do 
Neymar (jogador da 
Seleção Brasileira) 

 

01, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. 

 

 

    05 

 

 

        Amarelinha 

 Vídeo: “Como pular 
amarelinha”; 

Texto: Regras do jogo 
amarelinha. 

 

01, 02,14,17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35. 

 

 

    06 

 

 

 

 

           Árvore 

 

 

 

Música: Dona árvore 
Autoria: Bia Bedran 

Texto: letra da música 
“Dona árvore” 

 

 

 

01, 02, 06, 08, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31. 

 

 

 

                                                           
21 01 - Palavra Geradora; 02 - Decomposição da palavra geradora; 03 - Família Silábica; 04 - Formação de 
Palavras; 05 - Palavra Secreta; 06 – Bingo; 07 - Jogo da Memória; 08 - Marque as palavras; 09 – Agrupamento; 
10 - Segredo das palavras; 11 – Ligação; 12 - Marcação de sílabas; 13 - Separação das Sílabas; 14 - Leia as 
Palavras; 15 - Leia e Copie; 16 - Sílaba Tônica; 17 - Sons das sílabas; 18 – Vídeo; 19 – Leia; 20 - Encaixe os 
Acentos; 21 – Karaokê; 22 – Correspondentes; 23 - Complete as Frases; 24 - Caixa de Palavras; 25 - Complete 
as Palavras; 26 - Ligar o Acento a Palavra; 27 - Juntar Sílabas; 28 - Letra Maiúscula; 29 - Mudança de Palavras; 
30 - Quantidade de Letras; 31 - Complete a frase; 32 - Escreva a palavra; 33 – Alternativas; 34 – Associação; 35 
- Marque as Corretas; 36 - Guarde as Letras; 37 – Conjuntos; 38 – Pontuação; 39 - Uso dos Porquês; 40 – 
Relacione; 41 – Caça-Palavras. 
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07 

 

 

 

 

              Pipa 

 

Vídeo: Como 
confeccionar uma 
pipa; 

Texto: como 
confeccionar uma 
pipa- material e modo 
de fazer. 

 

 

  01,08, 09, 10, 11, 12, 21, 28, 41, 42, 43. 

 

 

     

    08 

 

 

              Pato 

 

Texto: trava-língua 
com a palavra PATO. 

 

 

 01, 02, 03 ,08, 11, 12, 17, 18, 30, 31, 32, 44. 

    

     09 

 

 

 

         Imunização 

Música: Natureza 
Cantor: Tim Maia 

Texto: letra da música 
Natureza. 

 

 

01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26,  
27, 28, 32, 33. 

 

 

 

 

    10 

 

 

 

          ECO 

 

 

Ler o texto: Palavra 
Cantada; 

- não tem o nome do 
autor; 

 

 

 

 

01, 02, 13, 14, 15, 20, 27, 29, 32, 39, 40, 41, 
43. 

 Fonte: Elaborado pela autora com base no software Luz do Saber (2018) 

  

 Dentre as dez sessões planejadas com o módulo LER, verificou-se que, na aula 

05, intitulada Amarelinha, e na aula 06, intitulada Árvore, ocorreram adequações para o 

desenvolvimento das atividades dessas aulas, para atender as necessidades das alunas com 

deficiência intelectual. Observou-se que, na aula 05 (Amarelinha), a PA adequou o espaço da 

quadra da escola e desenhou o jogo da amarelinha. Essa professora apresentou as regras e os 

procedimentos do jogo e obteve auxílio da cuidadora que acompanhava a aluna com 

deficiência intelectual (A1) matriculada no AEE, enquanto, na aula 06 (Árvore), todas as três 

professoras realizaram adequações. Nessa aula, a proposta era uma música e um texto que 

abordavam as partes da árvore (TRONCO, FOLHAS, FRUTO, FLOR, RAIZ). Ressalta-se 
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que, no planejamento colaborativo, as professoras, juntamente com a pesquisadora, 

confeccionaram para essa aula uma árvore com o material EVA. Assim, elas produziram as 

partes da árvore para as alunas compreenderem e as identificarem no decorrer das atividades 

propostas pela aula. A montagem foi acompanhada pela música de autoria da Bia Bedran, 

“Dona árvore”, que auxiliou as alunas na montagem das partes da árvore.  

 Ressalta-se que as pesquisas com esse cunho investigativo são reduzidas. 

Identificaram-se poucos estudos que abordam adequações de materiais e recursos de alta e 

de baixa tecnologia para desenvolver atividades para alunos com DI. Verificaram-se os 

estudos de (SILVA FILHO; SILVA; MELO, 2014; GALVÃO FILHO, 2012; 

GASPARETTO, 2012), que abordavam esse tema. No entanto, essas pesquisas se centravam 

sobre pessoas com deficiências físicas e visuais.   

 Nesta subcategoria, analisamos os dados coletados sobre a adequação de recursos 

e materiais de baixa e de alta tecnologia para desenvolver atividades nas SRMs com alunos 

com DI. Constatou-se que as professoras do AEE utilizavam com frequência nos 

atendimentos recursos de baixa tecnologia. No entanto, verificou-se que as SRMs das 

professoras possuíam os equipamentos de alta tecnologia (computadores e notebooks). 

Portanto, cabe ao professor refletir sobre a importância da adequação de recursos e de 

materiais, tanto de baixa como de alta tecnologia, por meio de atividades planejadas e 

específicas que desafiem o nível conceitual da escrita de alunos com DI. Dessa forma, o 

professor pode oferecer novos significados para o processo de alfabetização, pois esses 

recursos, quando utilizados numa perspectiva educacional, principalmente, quando há o 

propósito de minimizar as dificuldades do acesso à língua escrita desse público, oferecem 

impactos positivos no contexto da educação inclusiva. 

 Segue-se a análise da subcategoria Desenvolvimento e aprendizagem do aluno 

com DI.  

 

4.1.2 Desenvolvimento e aprendizagem do aluno com DI  

 

                   Esta subcategoria objetiva compreender como ocorre o desenvolvimento e a 

aprendizagem de sujeitos com DI nas situações didáticas vivenciadas no atendimento 

educacional especializado, coordenadas pelas professoras participantes desta pesquisa. 

Apoiados nos estudos de (FIGUEIREDO; GOMES; POULIN, 2010; VIGOTSKY, 2010), 

pretendemos nos debruçar sobre o tema e tentar contribuir com esse processo, que envolve 
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vários princípios determinantes para a efetivação das situações de aprendizagem desses 

alunos.   

 Nas observações iniciais, utilizou-se como subsídio para a coleta de dados o 

registro de observação (APÊNDICE B), o qual foi adaptado com base no instrumento 

elaborado pelo grupo de pesquisa “Gestão da Aprendizagem na Diversidade”- Universidade 

Federal do Ceará, 2006. No uso desse instrumento, delineiam-se aspectos norteadores das 

análises, ilustrados no quadro 09. 

Quadro 09- Fatores propulsores para o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com DI 
no AEE 

Roteiro da prática do professor 
do AEE junto ao aluno com DI 

  Aspectos intermediários      Aspectos finais 

  
1. Realiza as atividades considerando os 
objetivos do ensino e de aprendizagem e 
os conteúdos a serem ensinados. 
2. Apresenta atividades que mobilizem 
o interesse e a curiosidade do aluno. 
3. Apresenta as atividades com 
dinamismo e entusiasmo. 
4. Elabora de forma clara o que espera 
que o aluno faça em relação às 
atividades. 
5. Explicita de forma clara o que espera 
que o aluno faça em relação às 
atividades. 

 

 

 

 Encaminhamentos das 
atividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 A prática do 
professor do AEE 
junto ao aluno 
com DI. 

  
6. Utiliza um vocabulário claro e 
apropriado ao conteúdo ensinado. 
7. Utiliza um vocabulário claro e 
apropriado ao nível de compreensão do 
aluno. 
8. Se expressa com entonação, ritmo e 
articulação adequada das palavras. 
 

 

 

 Vocabulário apropriado 

 
9. Verifica se o aluno entende o que foi 
solicitado na atividade. 
10. Está atento às perguntas e aos 
comentários do aluno. 
11. Responde as perguntas e as 
solicitações do aluno. 
12. Estabelece diálogo com o aluno. 
13. Encoraja o aluno a realizar as 
atividades. 
14. Encoraja o aluno a concluir as 
atividades. 
 

 

 

 

 Diálogos e 
encorajamentos 
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15. Planeja atividades tendo como base 
as especificidades do aluno. 

16. Desenvolve nos atendimentos o que 
foi planejado. 

17. Utiliza os recursos definidos no 
planejamento. 

18. Utiliza com segurança as 
estratégias didáticas. 

19. Organiza o material pedagógico e o 
disponibiliza de forma acessível ao 
aluno. 

20. Avalia as aprendizagens do aluno. 

 

 

 

 

 Planejamento do AEE 

 

 

 

 O planejamento 
das atividades 
realizadas no 
AEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. O professor procede de tal maneira 
que os erros, assim como os obstáculos 
cognitivos, sejam percebidos como 
elementos favoráveis às aprendizagens. 
22. O professor leva em conta o nível 
de desenvolvimento intelectual do 
aluno no planejamento e na efetivação 
das situações de aprendizagem. 
23. O professor observa o aluno e o 
questiona acerca do procedimento de 
sua aprendizagem. 
24. O professor se interessa não 
somente pelas respostas, mas também 
pelo processo de aprendizagem ou de 
resolução de problema.  

 

 

 

 Postura frente aos erros 
e acertos do aluno com 
DI 
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25. O professor se interessa pelo 
procedimento de aprendizagem do 
aluno; ele se apresenta como um 
recurso disponível. 
26. O professor é capaz de avaliar a 
evolução do aluno. 
27. Os progressos do aluno nas 
diferentes atividades de aprendizagens 
são registrados nos instrumentos 
previstos para isso.   
28. O professor propõe situações de 
aprendizagem oferecendo desafios que 
incitam o aluno a progredir, 
solicitando-o em sua Zona de 
Desenvolvimento Proximal.  
29. O professor estimula o aluno a se 
implicar ativamente em um processo de 
autoavaliação de sua aprendizagem. 
30. Os espaços destinados às atividades 
de aprendizagem são organizados. 
31. Cada um dos espaços destinados às 
atividades de aprendizagem é 
identificado por um cartaz. 
32. O aluno manipula o material por si 
mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação das 
aprendizagens/organiz
ação dos espaços de 
aprendizagem na SRM 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado com base no material elaborado pelo Grupo de Pesquisa Gestão da Aprendizagem na 
Diversidade da UFC (2006)  

   

    O roteiro de observação (APÊNDICE B) é composto por 32 itens, os quais se 

dividem em áreas interligadas referentes à prática do professor do AEE junto ao aluno com 

DI. Para a análise desses itens, definiram-se aspectos intermediários e finais que 

caracterizavam a ação das professoras nos atendimentos aos alunos com DI e que se 

consideraram relevantes para se discutir o desenvolvimento e a aprendizagem desses alunos. 

Os aspectos intermediários se referem principalmente às ações consideradas como meios e 

que foram exercidas por essas professoras, enquanto os aspectos finais dizem respeito às 

ações fins desses atendimentos manifestados pelas professoras. Nos aspectos intermediários, 

agruparam-se os itens de observação do roteiro em seis dimensões, a saber: encaminhamentos 

das atividades realizadas, vocabulário apropriado, diálogos e encorajamentos, planejamento 

do AEE, posturas frente aos erros e acertos do aluno com DI, avaliação das 

aprendizagens/organização dos espaços de aprendizagem na SRM. Já nos aspectos finais, 

agruparam-se as observações dos atendimentos em duas dimensões, a saber: A prática do 

professor do AEE junto ao aluno com DI e o planejamento das atividades realizadas no AEE. 
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Ressalta-se que estes últimos aspectos serão analisados simultaneamente, visto que são ações 

pedagógicas interligadas.  

Nas observações com base no roteiro expresso no quadro 09, verificou-se que 

havia práticas semelhantes entre as professoras. Nos atendimentos observados de todas elas, 

contatou-se que elas utilizavam um vocabulário adequado nos momentos de realização das 

atividades e constantemente demonstravam atitudes de gratificação e motivação diante dos 

erros e acertos das alunas, dialogavam com elas e as encorajavam para que elas realizassem o 

que lhes era proposto. Percebeu-se que as atitudes de encorajamento dessas professoras eram 

propulsoras para o desenvolvimento das alunas com DI, visto que se sabe que as formas de 

interação interferem na capacidade do aluno com DI de realizar o que lhe é proposto. Gomes e 

Figueiredo (2010) corroboram esse pensamento ao afirmarem que os sujeitos com DI, ao 

manterem interações significativas com o professor e com “o objeto de conhecimento” (grifo 

das autoras), apresentam maiores avanços na aprendizagem, enquanto “aqueles que 

apresentaram maior dificuldade nas suas formas de interação” têm menos possibilidades de 

avanço tanto na leitura como na escrita (GOMES; FIGUEIREDO, 2010, p. 38). As autoras 

complementam que o processo de interação com o meio está interligado com o 

desenvolvimento e a aprendizagem de alunos com DI.  

Na presente pesquisa, as observações revelaram características significativas que 

podem ser obstáculos cognitivos no processo de alfabetização de alunos com DI. Para ilustrar, 

podemos citar: a ausência dos planejamentos nos momentos dos atendimentos; a falta dos 

registros dos progressos do aluno nas diferentes formas de aprendizagem; a ausência de 

atividades desafiadoras ou que incitassem as alunas com DI a progredir, solicitando-as em sua 

zona de desenvolvimento proximal.  

Aponta-se ainda que, no momento das cinco sessões de observação, por repetidas 

vezes, as professoras não utilizavam formas específicas de registros ou se baseavam em seus 

planejamentos semanais. As atividades propostas não favoreciam desafios significativos que 

proporcionassem o avanço para o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) das alunas. Para 

Vigotsky (2010), o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) compreende o ciclo de 

desenvolvimento consolidado, enquanto a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

depende das ações do meio social em que o sujeito está inserido. A zona de desenvolvimento 

proximal é definida por esse autor como o potencial que o sujeito pode vir a desenvolver 

mediante estratégias de ensino significativas. O autor, em suas proposições, afirma ainda que 

a ZDP: 
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[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2010, p. 
97). 

 

      O estudioso propõe que o desenvolvimento evolui de forma mais lenta que o 

aprendizado e que a ZDP é resultado deste binômio “nível de desenvolvimento real e nível de 

desenvolvimento potencial”. Nesse sentido, verificou-se que as professoras, no momento das 

atividades, conduziam as alunas às respostas corretas, isto é, antecipavam-se a elas e as 

auxiliavam de forma direta na resolução das atividades, sem espaço para reflexão por parte 

dessas alunas. Desse modo, as professoras, como sujeitos mais experientes, devem perceber 

“a necessidade de o aluno levantar hipóteses mediante a mobilização de seus conhecimentos 

prévios” (GOMES, POULIN, FIGUEIREDO, 2010, p.12). Ressalta-se que, no momento das 

atividades, as professoras devem favorecer e possibilitar maior autonomia às alunas para que 

elas possam ser capazes de identificar e perceber como realizar as atividades com êxito, 

mediante as ações mediadoras de suas professoras. Constatou-se, ao longo das cinco sessões 

observadas, que elas foram determinantes para definir as ações a serem definidas no 

planejamento colaborativo. Nesse planejamento, a pesquisadora e as professoras discutiram 

sobre esses aspectos que não favoreciam a autonomia das alunas e definiram ações 

mediadoras que poderiam auxiliar na promoção do desenvolvimento e da aprendizagem 

dessas alunas.  

Os resultados de estudos realizados por Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) 

ofereceram ações propulsoras para a prática do professor no AEE, as quais fomentam o 

desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com DI, tais como: usar recursos de baixa e alta 

tecnologia; selecionar e produzir materiais; obter informações com o professor de sala de aula 

comum; além da realização do estudo de caso em conjunto com os agentes educacionais que 

lidam com esses alunos. Os pesquisadores propõem ainda que o professor do AEE deve 

observar a organização e a gestão da sala de aula, o recreio da escola, as brincadeiras 

espontâneas, além das atividades na biblioteca e no laboratório de informática. De acordo com 

os autores, todas essas ações favorecem o processo de avaliação e acompanhamento das 

situações de aprendizagem vivenciadas pelo aluno com DI e também podem contribuir para a 

elaboração do planejamento da sua prática no AEE.   

    De acordo com as diretrizes do AEE, o Art. 13, no seu item II, estabelece que o 

professor do AEE deve elaborar e executar o plano de Atendimento Educacional 
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Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade. Portanto, é por meio do planejamento que o professor coloca em prática as 

atividades essenciais para o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com DI. Para 

Vigotsky (2010, p. 103), “a aprendizagem não é desenvolvimento, entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental”. Desse modo, o 

planejamento como meio facilitador da aprendizagem norteia as ações do professor do AEE. 

Estas devem ser realizadas de forma flexível, com as possibilidades de se adequar tanto ao 

processo de ensino como à aprendizagem do aluno com DI. A prática com base em 

planejamento flexível e reflexivo poderá auxiliar o aluno com DI a superar suas limitações, 

transpor barreiras que se interpõem para sua aprendizagem, tornando-o mais autônomo em 

suas aprendizagens.      

Retomando aos dados deste estudo, indagou-se também às professoras sujeitos 

desta pesquisa sobre as ações que elas desenvolviam para contribuir com a aprendizagem e o 

desenvolvimento das alunas com DI. Elas assim responderam: 

  

PA: “Tenho preocupação com o aprendizado do conteúdo das disciplinas dadas em sala de 

aula, por isso foco as atividades na promoção da sua acessibilidade ao conhecimento, daí 

tanto nas atividades como nas mediações enfatizo o aprendizado das letras, palavras, [dos] 

textos, leituras e do raciocínio lógico-matemático. Outro fator que priorizo também é a fala e 

a comunicação. Tenho alguns alunos que apresentam dificuldade na socialização, até por 

conta da dificuldade de aprender; eles são tímidos e arredios, e isso às vezes atrapalha a 

aprendizagem”.  

PB: “Aprender a aprender; ter autonomia para selecionar as informações pertinentes a sua 

ação e refletir sobre situações-problema e escolher a alternativa adequada de atuação para 

resolvê-la”.   

PC: “Depende da disposição [com] que ele tá no dia, devido aos efeitos da medicação” [...] 

“então, o atendimento individual é feito quando eu percebo que o aluno não consegue se 

concentrar no atendimento em grupo”. 

 Em suas respostas, as professoras abordaram também questões importantes para o 

desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com DI, como, por exemplo: “O acesso ao 

conhecimento; a colaboração entre professor do AEE e sala comum e a interação com o meio 
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(PA); a autonomia diante das situações-problema (PB); os desafios enfrentados diante as 

especificidades do aluno (PC)”.   

 De acordo com essas respostas destacadas, reflete-se que elas apresentaram 

questões importantes que dependem de uma organização, isto é, de um planejamento 

elaborado e adequado às especificidades de cada aluno. Além disso, defende-se a necessidade 

de se fazerem registros frequentes das aprendizagens porque eles possibilitam às professoras 

refletirem sobre as experiências exitosas ou não no desenvolvimento e na aprendizagem desse 

público. A premissa dessa necessidade de registro das aprendizagens se respalda em pesquisas 

anteriores (ARARUNA, 2013; BOCK, 2010; BRAUN, 2012; CUNHA; SANTOS, 2007; 

FIGUEIREDO; POULIN; ARARUNA, 2016; OLIVEIRA NETA; GOMES, 2016; TÉDDE, 

2012) que também apontaram a relevância do planejamento intencional e específico. 

Conforme os resultados destes estudos, a definição de um planejamento intencional, de 

acordo com as potencialidades e fragilidades individuais, pode favorecer a emergência de 

estratégias de aprendizagem. Essas estratégias contribuem com o processo de 

desenvolvimento e autonomia do aluno com DI. Os autores Gomes, Poulin e Figueiredo, 

(2010, p. 10) se coadunam com esse pensamento ao afirmarem que o “desenvolvimento 

intelectual e o funcionamento cognitivo; a expressão oral; o meio ambiente; as aprendizagens 

escolares; o desenvolvimento afetivo-social e as interações sociais; os comportamentos e 

atitudes em situação de aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor” são vertentes 

importantes que contribuem para o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno 

com DI. 

 No que se refere à superação de práticas tradicionais no âmbito do AEE, as 

autoras Milanez e Oliveira (2013, p. 17) afirmam que: 

Há a tentativa de superar velhas práticas e implementar uma nova concepção do 
suporte pedagógico especializado, visto que, muitas vezes, as salas de recursos 
assumiam um papel de “reforço escolar”, atuando nos limites e dificuldades dos 
alunos com deficiência intelectual, o que não os impulsionava a acessar novas 
formas de funcionamento intelectual e, portanto, novas formas de aprendizagem. 

      

  As autoras constataram uma realidade por muitas vezes vivenciada na prática no 

AEE. No nosso estudo, uma das professoras (PA) demonstrou semelhante preocupação em 

relação ao acesso ao conhecimento curricular por parte do aluno com DI e a colaboração com 

seu aprendizado na sala de aula comum. Todos esses aspectos envolvem certas práticas ainda 

existentes no processo de inclusão dos alunos com DI, que não contribuem para o 
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desenvolvimento e aprendizagem desses alunos. Nas observações efetuadas, a A1, tanto nas 

sessões de observação inicial como nas sessões posteriores ao planejamento colaborativo, 

apresentou, na maioria das aulas com o uso do software Luz do Saber, desinteresse em 

realizar as atividades. A pesquisadora, ao indagar a PA sobre esse comportamento 

apresentado pela aluna, afirmou que, apesar de a aluna ser acompanhada por uma cuidadora 

na sala de aula, ela dormia até a hora do intervalo e não se implicava nas atividades. Ela 

acrescentou ainda que esse cansaço permanente demonstrado pela aluna interferia na sua 

disposição para realizar as atividades tanto no AEE como na sala de aula, independentemente 

do recurso ou do material utilizado. 

 No processo de inclusão escolar das alunas das professoras sujeitos deste estudo, 

identificaram-se algumas irregularidades quanto à frequência na sala de aula comum e 

também quanto ao AEE. A aluna A1 frequentava o AEE no mesmo turno da sua sala de aula 

comum. Já a aluna A3, por exemplo, no período em que ocorreu a pesquisa, frequentava 

somente os atendimentos no AEE, visto que, de acordo com a professora, ela não gostava do 

ambiente de sala comum. Verificou-se neste estudo que, se, por um lado, a Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) determina como deve 

ocorrer esse processo inclusivo, por outro lado, do ponto de vista escolar, essa inclusão nem 

sempre ocorre de forma apropriada. Já a outra aluna (A2) frequentava os dois ambientes: 

SRM e sala de aula comum. No entanto, sua professora reclamava das suas constantes faltas 

aos atendimentos. Com base nos dados obtidos, e considerando também todas as alunas, 

indaga-se: como ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem dessas alunas se o AEE é uma 

atividade complementar à sala de aula comum? Milanez e Oliveira (2013, p. 18), ao refletirem 

sobre essa prática, afirmam que:  

A escola brasileira ainda apresenta dificuldades para apropriar-se de uma concepção 
mais interacionista da deficiência intelectual e, além disso, de compreender quais 
seriam as compensações educativas possíveis de se igualarem o direito e a 
oportunidade na esfera educacional. Certamente, até isso passa pelas concepções, 
pois, se não concebermos seu processo educativo como diferente ou particular, 
corremos o risco de usar os mesmos referentes para analise de sua trajetória escolar. 
É preciso, primeiramente, reconhecer, acolher e compreender a diferença e, feito 
isso, possibilitar sua participação plena nos contornos pedagógicos, oferecendo-lhes 
o máximo de oportunidades, reconhecendo-os como sujeitos, concretos, porque 
presentes em nosso tempo e história, vinculados às práticas culturais e, portanto, 
plenamente capazes de efetivamente cumprirem a linha do desenvolvimento escolar, 
sem restrições, embora diferentes.  

 

 Nesse sentido, como criar possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de 

alunos com DI? Sabe-se, de acordo com pesquisas (ALVES; ROCHA; CAMPOS, 2010; 
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DIAS; LOPES de OLIVEIRA, 2013; FIGUEIREDO; GIFFONI, 2010; FIGUEIREDO; 

POULIN, 2008; FREITAS, 2012; LEONEL e LEONARDO, 2014) já empreendidas sobre a 

capacidade de aprendizagem desses alunos, que as barreiras na aprendizagem não se centram 

sobre a deficiência em si, uma vez que esses alunos passam pelos mesmos processos de 

desenvolvimento que os sujeitos sem deficiência, porém os primeiros de modo mais lento. 

Nesse sentido, infere-se que os impasses quanto à aprendizagem dos alunos com DI ocorrem 

muito mais devido aos tipos de atos ou à qualidade das ações mediadoras dos atores 

envolvidos nesse contexto do que à própria deficiência em si.   

 Conclui-se, de acordo com a realidade existente no ambiente escolar das 

professoras deste estudo, que há uma prevalência de práticas excludentes nas salas de aula, as 

quais com certeza não contribuem para o desenvolvimento e a aprendizagem de suas alunas. 

Identificaram-se irregularidades quanto ao horário de frequência no AEE; desinteresse pelas 

atividades, devido à sonolência de uma das alunas; constantes faltas ao atendimento no AEE. 

Todos esses aspectos podem comprometer a aprendizagem dessas alunas.  Sugere-se a 

necessidade de realizar constante sensibilização com os profissionais da escola e familiares 

para mudar essas práticas excludentes e essas condutas em desacordo com os documentos 

oficiais brasileiros. Importante também garantir à A3 seu direito de frequentar a sala de aula 

comum. Em relação a essa aluna, a professora do AEE, em colaboração com a mãe da aluna, 

dá um suporte significativo para o seu desenvolvimento e aprendizagem e avalia que já 

conseguiram obter avanços nesse processo. Entretanto, defende-se que nenhum espaço ou 

ação pode substituir o direito do aluno de frequentar a sala de aula comum.  

 A seguir será apresentada a análise da subcategoria Especificidades para realizar 

o atendimento do aluno com DI: critérios utilizados pelos professores do AEE participantes 

deste estudo.    

 

4.1.3 Especificidades para realizar o atendimento do aluno com DI: critérios utilizados 

pelas professoras do AEE participantes do estudo 

 

 Esta subcategoria analisa, a partir das observações iniciais e finais, bem como das 

entrevistas realizadas com as professoras do AEE participantes dessa pesquisa, as 

especificidades que elas indicaram para realizar o atendimento do aluno com DI, destacando 

os critérios por elas utilizados para determinar esse atendimento. 
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      Para iniciar a discussão dos dados, destaca-se, inicialmente, o estudo de Leontiev 

(2005, p. 103) a cerca de alunos “mentalmente atrasados”. Segundo esse autor, seu estudo 

sobre alunos com especificidades no seu desenvolvimento intelectual o “levou à descoberta de 

medidas educativas corretivas que são amplamente utilizadas (ainda que infelizmente não 

universalmente) e de que não são aceitáveis os diagnósticos e os prognósticos precipitados” 

(LEONTIEV, 2005, p. 105). Essas medidas educativas qualificam o trabalho pedagógico para 

lidar com as especificidades do aluno com DI, sem definir limites e possibilidades, visto que, 

segundo o autor, “foi demonstrado que, ao colocar essas crianças em condições adequadas ou 

ao utilizar métodos especiais de ensino, muitas têm progressos notáveis e algumas conseguem 

inclusive superar o seu próprio atraso” (LEONTIEV, 2005, p. 87). O autor afirma o seguinte:  

 
Tive de deixar de lado muitos problemas importantes referentes ao atraso mental. 
Para evitar mal-entendidos, enumerarei os mais importantes destes problemas. O 
primeiro refere-se à influência das condições sociais em que a criança se 
desenvolve; destas depende a presença ou não de uma linha educativa e, quando é 
necessário, a possibilidade de uma assistência educativa especial. Além disso, existe 
o problema do papel dos supostos biológicos e das características individuais, em 
especial as características dos tipos diversos de atividade nervosa superior, que 
desde logo não podem ser ignorados. Por último, estão os problemas referentes às 
características da esfera emotiva e motivacional da personalidade da criança, que 
revestem grande importância (LEONTIEV, 2005, p. 104-105).  

 

 O autor também chama a atenção para questões referentes à legitimidade dos 

testes psicológicos e de inteligência aplicados com pessoas com DI. Ele destaca que os 

profissionais envolvidos com a educação dos alunos com DI tenham cuidado com os 

resultados desses testes, para não estabelecerem a capacidade desse público de realizar as 

atividades escolares. Com efeito, as observações do pesquisador impõem reflexões 

necessárias quanto à prática educativa com esses alunos. Portanto, cabe ao professor dispor de 

uma atenção necessária às potencialidades e especificidades desses alunos, no sentido de 

determinar ações positivas e propulsoras diante do processo de ensino e aprendizagem desse 

alunado. 

 Na presente pesquisa, ao se observarem as atividades realizadas pelas professoras 

do AEE, sujeitos deste estudo, junto às alunas com DI, constatou-se uma centralidade das 

atividades no processo de alfabetização. Nestas observações, predominavam atividades de 

escrita disponíveis na internet (PA), enquanto PB e PC priorizavam o uso de atividades 

xerocadas. Salienta-se que esses dados já foram mencionados anteriormente, porém, como 

essa subcategoria trata das especificidades no atendimento, serão informações recorrentes na 

pesquisa e necessárias para as análises.    
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 No desenvolvimento das sessões iniciais de observação, as professoras não 

definiam critérios para a realização das atividades, portanto, elas não atentavam para as 

especificidades das alunas. Como já mencionado, havia predominância de atividades variadas 

relativas ao ensino da leitura e da escrita. No entanto, essas atividades não expressavam os 

objetivos específicos para cada aluna, uma vez que elas respaldavam suas propostas em 

atividades únicas para todas as alunas com DI. Essa afirmativa se apoia tanto nas observações 

como nas conversas com as professoras, uma vez que em nenhum momento a pesquisadora 

teve acesso aos planejamentos das sessões, mesmo após muita insistência. Contudo, acredita-

se que, para que haja a identificação dos critérios específicos, para o atendimento das alunas, 

tem-se que verificar os planejamentos, que devem definir os objetivos e os procedimentos 

para a realização das atividades, mediante as especificidades das alunas. Salienta-se que as 

professoras sabem, por meio do laudo médico, se a aluna apresenta uma deficiência, além da 

indicação dos atendimentos necessários para o desenvolvimento escolar dessas alunas. 

 No que diz respeito ao trabalho do professor do AEE, seu papel é definido nas 

diretrizes desse atendimento no Art. 13, que indica que são atribuições do professor do 

Atendimento Educacional Especializado:  

 
I identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 
público-alvo da Educação Especial (Decreto nº 6.571, 2008).  

   

  

 O inciso em destaque direciona a atuação do professor do AEE e declara a 

necessidade de o professor em identificar, elaborar e organizar seu atendimento considerando 

as necessidades específicas do aluno com deficiência.  

  Baseada nesse documento oficial, as professoras, sujeitos deste estudo, foram 

indagadas se seus atendimentos na SRM são orientados segundo as especificidades dos alunos 

com DI e quais são os critérios utilizados. Para ilustrar, destacam-se a seguir suas respostas: 

 

PA: “Uso a avaliação diagnóstica feita no início dos atendimentos, em que se verifica o nível 

de desenvolvimento do aluno nos aspectos psicomotores, cognitivos, sociais e afetivos. Diante 

desse quadro, é possível perceber suas dificuldades de leitura, escrita, fala, comunicação, 

socialização, raciocínio lógico. Percebem-se mais especificamente seus conceitos, noções e 

nível de compreensão da realidade em que está inserido, bem como também seu 
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conhecimento prévio sobre alguns objetos de aprendizagens. Depois de obter um diagnóstico 

de todas as suas dificuldades, é possível identificar quais recursos serão utilizados ou 

adaptados para proporcionar a esse aluno, no que lhe for possível, acessibilidade ao 

aprendizado do conteúdo escolar”. 

PB: “É importante utilizar o interesse que o aluno apresenta por determinados assuntos, temas 

e formas de resolver as atividades. Assim, é possível estar organizando e planejando 

adequadamente os desafios propostos aos alunos”. 

PC: “Só dá pra gente ver com o decorrer de alguns atendimentos, aí eu começo a fazer a 

sondagem do que o aluno já sabe e a partir daí eu começo a usar critérios pra escolher esses 

recursos”. 

 Ao analisar as falas das professoras, percebeu-se que apenas a PA mencionou a 

Avaliação Diagnóstica 22, que é um instrumento fornecido pela coordenação do AEE na 

Secretaria Municipal de Educação (SME). Verificou-se que, inicialmente, as professoras não 

se orientavam pelo planejamento do AEE. Elas alegavam que já conheciam as dificuldades 

apresentadas pelas alunas, e por isso procuravam atividades que fossem adequadas ao seu 

nível de aprendizado. Observou-se, nesses momentos iniciais da pesquisa, que, por muitas 

vezes, as propostas das professoras se caracterizavam por atividades repetitivas que as alunas 

já resolviam sem desafios. Nesse sentido, pode se refletir que o planejamento era 

negligenciado no cotidiano da prática do AEE, visto que as atividades propostas não 

desafiavam a ZDP. Nesse contexto, as alunas permaneciam no Nível de Desenvolvimento 

Real (NDR). Defende-se que o planejamento das atividades a serem realizadas no AEE pode 

revelar a mudança da prática do professor, diante das especificidades necessárias para o 

atendimento ao aluno com DI.   

 O relato da PA ao afirmar que realizava a avaliação diagnóstica se coaduna com o 

que foi observado referente à avaliação inicial do nível conceitual da escrita de sua aluna. 

Percebeu-se que o resultado dessa avaliação era utilizado como um dos critérios para delinear 

a prática no AEE, que se centrava no ensino da leitura e da escrita.  

Esse relato corrobora com o estudo de Anache e Rezende (2016), que objetivaram caracterizar 

a proposta de avaliação conduzida pelos professores que atuam no contexto do AEE oferecido 

nas SRMs de um município brasileiro. As autoras apontaram que: 
                                                           
22 Avaliação Diagnóstica seria o ponto de partida para informar em quais áreas específicas precisa ser delineado 
o atendimento no AEE, visto que se objetiva provocar mudanças na prática do professor desde o planejamento 
até a precisão das atividades realizadas no atendimento junto ao aluno com DI.  
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A avaliação com a finalidade de diagnóstico no contexto educacional deverá orientar 
o trabalho do professor. Portanto, é indispensável rever as análises nele contidas 
para identificar o progresso do aluno e, assim, promover as adequações no 
planejamento do ensino de acordo com as novas metas almejadas. [...] Entende-se 
que deve acontecer o aprimoramento da equipe pedagógica em relação à vida 
escolar dos alunos que frequentam o AEE. Além desse intercâmbio, é preciso que os 
professores das SRM primem por um planejamento que elenque as necessidades dos 
alunos, [...]. (ANACHE; REZENDE, 2016, p. 582-583).  

 

 Essas pesquisadoras colocaram ainda que muitos alunos são encaminhados para a 

avaliação diagnóstica no AEE por apresentarem dificuldades de aprendizagem. Elas 

defenderam que é necessária maior precisão para avaliar esses alunos, visto que as avaliações 

diagnósticas em si não refletem as especificidades do aluno com DI, e até mesmo “o estudo de 

caso não indica como são levantadas as informações sobre o aluno e o modo como será desen-

volvido o AEE, ou mesmo se há procedimentos normatizados na condução do processo” 

(ANACHE; REZENDE, 2016, p.581).  

 Em relação às demais professoras, a PB relatou que as atividades propostas no 

AEE eram decididas de acordo com os interesses de sua aluna com DI. Nesse sentido, não se 

pode evidenciar, na fala da PB, se em seus atendimentos ela realizava atividades que 

desafiassem o nível cognitivo da A2. Tal conclusão se baseia no fato de ela ter afirmado que 

realizava atividades de acordo com o interesse da aluna. Nesse sentido, é possível inferir que a 

A2 pode demonstrar interesse por atividades que não a desafiem e, portanto, essas atividades 

podem não contribuir com seu desenvolvimento e aprendizagem. Já a PC afirmou que ela se 

preocupava em identificar o que sua aluna já era capaz de fazer, para definir um atendimento 

específico para ela no sentido prospectivo, contribuindo com seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Pontua-se que, mesmo com relatos diferenciados, as professoras destacaram 

critérios necessários para desenvolver um atendimento, mediante as especificidades, que 

possibilitem avanços na aprendizagem de suas alunas.   

 Nesse sentido, percebe-se a importância de o professor do AEE traçar o perfil do 

aluno com DI, de forma que, no reconhecimento de suas especificidades, ele possa fazer um 

planejamento que atenda e supere as limitações desse aluno. Dessa forma, defende-se que o 

professor do AEE deve propiciar ao aluno maior autonomia tanto no AEE como na sala de 

aula comum. Consoante com essas ações, ele deve realizar um trabalho em colaboração com o 

professor de sala de aula comum, no sentido de eles partilharem as especificidades desses 

alunos, para, assim, delinearem atividades que possam gerar crescimento na aprendizagem e 
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desenvolvimento no processo inclusivo desse alunado. Santos (2012), em seu estudos, afirma 

que:  

O AEE do aluno com deficiência intelectual deve priorizar o desenvolvimento de 
habilidades necessárias a cada momento; tal atendimento não se trata de um período 
extra de reforço dos conteúdos acadêmicos ensinados na sala de aula comum. A 
perspectiva é de uma construção particular de conhecimento importante para a vida 
acadêmica e geral do aluno (SANTOS 2012, p. 944). 

 
   A autora pondera os desafios do ensino para o aluno com DI, devido às suas 

especificidades diante do objetivo curricular proposto. Desse modo, ela sugere que o 

professor se empodere de cada objetivo escolar e desenvolva, diante das especificidades 

envolvidas, o atendimento do aluno com DI, mediante metas e estratégias recorrentes dos 

“estudos de caso, planejamento individualizado e materiais de apoio” (SANTOS, 2012, p. 

945). 

 Estudos realizados por (BARBOSA, 2016; BATISTA, 2011; DELGADO at al, 

2015; FIGUEIREDO, 2010; FIGUEIREDO; POULIN; ARARUNA, 2016; MIRANDA, 

2011; OLIVEIRA NETA; GOMES, 2016; PLETSCH, 2014; ROCHA, 2014; 

RODRIGUERO, 2013; RODRIGUES; BATISTA, 2015; SANTOS, 2012; TARTUCI at al, 

2014) evidenciaram que as estratégias de atendimento aos alunos com DI não são fórmulas 

prontas e válidas para todo e qualquer aluno que apresente essa deficiência. Entretanto, essas 

estratégias devem direcionar o atendimento especializado com a intenção de possibilitar a 

aprendizagem do aluno com DI. Esses estudos aqui mencionados discorrem sobre a 

importância de se manter um atendimento organizado com condições adequadas de 

desenvolvimento para esses alunos, visto que sua aprendizagem ocorre de forma mais lenta. 

Por conseguinte, sua educação escolar deve ser intencionalmente organizada, de forma a 

provocar novas experiências e, consequentemente, a construção de novos processos psíquicos. 

Considera-se que uma educação que utilize uma única forma de ensino é inviável para a 

equidade durante o processo de aprendizagem desse alunado, posto que a verdadeira inclusão 

escolar se concretiza de forma a adequar e flexibilizar a forma de ensino. Assim, ao 

fundamentar-se em ações curriculares isoladas e em conceitos e ações limitadas, qual seria a 

perspectiva da educação especial dos nossos tempos? Em qual lugar se encaixariam os 

princípios de inclusão escolar? Revendo questões como essas, os estudos de Vigotsky (2010) 

já afirmavam que:   
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O sistema de ensino baseado no concreto – um sistema que elimina do ensino tudo 
aquilo que está associado ao pensamento abstrato – falha em ajudar as crianças 
retardadas a superar as suas deficiências inatas, além de reforçar essas deficiências, 
acostumando as crianças exclusivamente ao pensamento concreto e suprimido, 
assim, os rudimentos de qualquer pensamento abstrato que essas crianças ainda 
possam ter (VIGOTSKY, 2010, p. 101). 
 

 
 O autor acrescenta ainda que, para desenvolver nos alunos com DI o que de forma 

intrínseca está lhe faltando, a escola tem que determinar meios que o conduzam ao 

desenvolvimento, pois “estudos estabeleceram que as crianças retardadas mentais não são 

muito capazes de ter pensamento abstrato” (VIGOTSKY, 2010, p. 101). Nesse sentido, 

investigar as especificidades do aluno com DI, determinar um plano de atendimento 

individual, registrar os seus progressos, ou seja, a microgênese desse aluno colabora com o 

processo de definir critérios de atividades, tanto no AEE como na sala de aula em que o aluno 

está incluído. Gomes e Figueiredo (2010, p. 76) afirmam que: 

 
[...] a inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual no Ensino Regular 
parece ser algo menos complexo do que se supõe no tocante ao desenvolvimento de 
atividades específicas para esses alunos, pois as mesmas atividades são pertinentes 
para esse grupo e para aqueles das crianças ditas normais, sendo que, para aqueles 
que apresentam deficiência intelectual, deve-se assegurar um tempo maior para as 
suas aquisições [...] 

 

       As autoras se coadunam com pesquisas de outros autores como, por exemplo, 

(BENITEZ e DOMENICINI, 2014; CROCHIK at al, 2011; FANTACINI; DIAS, 2015; 

LOPES e MARQUEZINE, 2012; SANTOS; MARTIS, 2015; TOLEDO e VITALIANO, 

2012), que sugerem o trabalho colaborativo, tanto por parte dos professores de sala de aula e 

do AEE como por parte dos alunos sem deficiência, que podem apoiar  os alunos com DI nas 

atividades de leitura e escrita, dentre outras. Essas pesquisas também destacaram o papel dos 

familiares, afirmando que todos eles são atores importantes no processo de inclusão dos 

alunos com DI, os quais “exercem papéis preponderantes na aprendizagem desses alunos” 

(GOMES e FIGUEIREDO, 2010, p. 76).   

 Na presente pesquisa, foi proposta a realização de um planejamento colaborativo 

no qual se teve a oportunidade de levantar proposições com base nas especificidades das 

alunas, percebidas nas sessões iniciais de observação, bem como na etapa de aplicação dos 

pré-testes do nível conceitual da leitura e da escrita. Assim, planejaram-se dez sessões com o 

uso do software Luz do saber nas quais se selecionaram as questões específicas das aulas 

presentes no módulo “Ler”.   
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 No processo de escolha das questões, utilizou-se como critério aquelas que 

desafiassem os ciclos de desenvolvimento real das alunas. Nesses planejamentos, ao delimitar 

as atividades com o objetivo de gerar conflitos e, consequentemente, mudanças no nível 

conceitual da escrita das alunas, a PA indagou sobre as questões escolhidas, justificando que 

A1 não conseguiria resolvê-las. Nesse contexto, a pesquisadora explicou à PA que as questões 

deveriam provocar conflitos e que o diferencial seria a qualidade de suas ações mediadoras no 

decorrer da resolução dessas questões.    

 Para elaborar o planejamento das dez sessões de observação com o uso do 

software Luz do saber, traçou-se o perfil das alunas participantes dessa pesquisa, com base 

nos dados colhidos na aplicação do pré-teste da língua escrita, nas cinco sessões de 

observação e nos diálogos com as professoras. Na época da pesquisa, a aluna A1 tinha 12 

anos de idade e cursava o 3° ano do ensino fundamental, com diagnóstico de DI mediante o 

laudo médico. No início das atividades a aluna demonstrava atenção principalmente em 

atividades que lhe interessavam, mas em pouco tempo demonstrava cansaço e fadiga. Sua 

percepção era boa, ela identificava formas. A1 gostava de quebra-cabeças, jogos motores, por 

ter autocontrole nessas atividades. Ela demonstrava boa memória tanto de curto como de 

longo prazo. Ela tinha facilidade de interpretar pequenos textos, lidos pela PA, mas não 

gostava de realizar atividades que exigissem muito esforço, pois a A1 não tinha o hábito de 

participar das atividades em sala de aula comum, porque dormia no horário de aula por conta 

da medicação. Ela reconhecia palavras que faziam parte do seu repertório, mas lia apenas as 

que lhe interessava.   

 A A2 tinha 18 anos de idade, cursava o 8° ano do ensino fundamental, possuía 

laudo médico com diagnóstico de DI. Na época deste estudo, encontrava-se no nível silábico. 

Ela reconhecia as letras, soletrava as palavras, mas não conseguia verbalizar no final da 

soletração. Na escrita das palavras demonstrava dificuldade, pois, em sala de aula comum, a 

aluna somente realizava a cópia das atividades escritas no quadro, mas não conseguia resolvê-

las. Ela apresentava dificuldade em diferenciar as letras (t-d-b), pois os sons destas se 

convertiam no som da letra (t). Com relação aos processos cognitivos, ela possuía boa 

percepção, assim como memória principalmente de curto prazo. Ela gostava de realizar 

atividades, envolvendo caça-palavras, jogo da memória, associação de sílabas e nomes. A2 

apresentava dificuldades para conversar, falava sussurrando, como se estivesse com medo de 

errar e ser punida, pois durante as atividades se mantinha calada.   
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                Já a A3 tinha 19 anos e, assim como A2, também cursava o 8° ano do ensino 

fundamental. Dentre as três alunas, a A3 se engajava de modo mais dinâmico nos 

atendimentos e na resolução das atividades. A mãe dessa aluna era presente e contribuía com 

o processo de alfabetização da filha. Com relação aos processos cognitivos, apresentava 

atenção na realização das atividades, sua percepção era boa, identificava rapidamente padrões 

e formas. Ela demonstrava ótima memória, tanto de curto como de longo prazo. A A3 lia 

palavras que faziam parte do seu repertório, conseguia ler palavras canônicas com facilidade, 

bem como pequenos textos. Porém, quando era desafiada a realizar as atividades sem o 

auxilio da PC, saía de sua zona de conforto e começava a chorar.   

      Com base nesses dados, diante das especificidades das alunas, elaborou-se, numa 

colaboração entre pesquisadora e as professoras participantes deste estudo, o planejamento 

das aulas do módulo “Ler” do software Luz do saber. Ressalta-se que as questões 

selecionadas serão detalhadas na categoria 4.3, O uso do software Luz do Saber como recurso 

tecnológico para evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI.   

    Nesta primeira categoria de análise que tratou sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem do aluno com DI, identificaram-se raras pesquisas concernentes a essa 

temática. Desse modo, existe a necessidade de mais pesquisas relacionadas à construção e ao 

melhoramento desse processo de conhecer as especificidades de cada aluno para melhor 

planejar o atendimento.   

    Na sequência, serão apresentados e descritos os dados que deram origem à segunda 

categoria de análise e suas subcategorias. 

 

4.2 Os desafios enfrentados no atendimento junto ao aluno com DI 

 

  Esta categoria responderá ao objetivo geral desse estudo, que visa analisar a 

prática pedagógica do professor do Atendimento Educacional Especializado junto ao 

estudante com deficiência intelectual em Sala de Recurso Multifuncional do município de 

Caucaia-Ceará, verificando, particularmente, de que modo o uso do software Luz do Saber 

pode contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético de escrita. E, para tal, 

procura-se verificar os desafios enfrentados pelas professoras deste estudo no cotidiano da 

prática no AEE junto ao aluno com DI. 

 Para analisar esta categoria, organizaram-se quatro subcategorias, que são: 4.2.1- 

O atendimento do AEE no contraturno; 4.2.2- A ausência do laudo médico dos alunos 

atendidos; 4.2.3- A falta de compromisso familiar com a presença nos atendimentos; e 4.2.4- 
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O não envolvimento da gestão com o trabalho do professor do AEE. Na primeira subcategoria 

– “O atendimento do AEE no contraturno” –, discute-se a falta de flexibilidade do horário dos 

atendimentos, o que resulta na baixa frequência dos alunos atendidos, influenciando o 

desenvolvimento desses alunos. A segunda subcategoria – “A ausência do laudo médico dos 

alunos atendidos” – se trata de um dos desafios enfrentados pelos professores do AEE no 

município de Caucaia, visto que a maioria dos alunos atendidos não possui laudo médico, 

apesar de esse fator não limitar o acesso do aluno com deficiência aos atendimentos no AEE. 

A terceira subcategoria – “A falta de compromisso familiar com a presença nos atendimentos” 

– explicita que essa falta de compromisso afeta diretamente a prática do professor do AEE, 

bem como a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante com DI. A quarta e última 

subcategoria – “O não envolvimento da gestão com o trabalho do professor do AEE” – 

discute o trabalho no AEE e a importância da SRM no ambiente escolar para contribuir com o 

processo de inclusão do aluno com DI. 

 

4.2.1 O atendimento do AEE no contraturno 

 

 Na revisão da literatura sobre o processo inclusivo do aluno com DI, muitos 

estudos (FANTACINI; DIAS, 2015; MILANEZ, OLIVEIRA; MISQUIATTI, 2013; 

PLETSCH, 2014; RODRIGUERO, 2013; RODRIGUES; BATISTA, 2015; ROSSETTO, 

2015) elencam os desafios enfrentados pelos professores especialistas em sua prática na SRM 

junto aos alunos com DI, tais como: a necessidade de formação continuada; o 

desconhecimento da legislação; o trabalho colaborativo junto aos professores de sala de aula 

comum; a multifuncionalidade do professor especialista; os caminhos para ensinar e aprender, 

entre outros aspectos relevantes que são desafiadores nesse processo.  

                   Na presente pesquisa, de acordo com os dados obtidos, percebeu-se que os 

desafios do professor do AEE não se limitaram somente a esses âmbitos mencionados por 

essas pesquisas. As professoras da presente investigação relataram desafios que elas 

enfrentam diariamente em sua prática na SRM. Nos momentos de observação inicial, 

identificou-se que, em relação aos atendimentos no contraturno, das três alunas acompanhadas 

pelas professoras deste estudo, apenas a A3 frequentava regularmente os atendimentos e a 

professora justificava que a mãe dessa aluna era muito comprometida com sua educação 

escolar. A A1, apesar do consentimento dos pais para que a aluna participasse da pesquisa, 

continuou frequentando o AEE no horário de aula, pois os pais não a levavam para os 
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atendimentos no contraturno. Já a A2 faltava frequentemente aos atendimentos. No período da 

pesquisa, como a aluna morava próximo à escola, a professora e a pesquisadora se 

deslocavam até a sua residência para levá-la ao atendimento. Desse modo, tanto nas sessões 

inicias como nas sessões seguintes, adequaram-se os horários dos atendimentos das alunas A1 

e A2 para dar prosseguimento a esta investigação.   

      Nesta pesquisa, contatou-se uma constante ausência dos alunos nos atendimentos, 

suscitando preocupação da pesquisadora, visto que a falta aos atendimentos compromete a 

continuidade do processo de aprendizagem dos alunos e também interfere no desempenho 

destes na sala de aula comum. De acordo com os documentos oficiais, a frequência do aluno 

no AEE não é obrigatória, mas o sistema de ensino é obrigado a ofertar o atendimento na 

SEM sempre que necessário. Desse modo, neste estudo, percebeu-se a negligência das 

famílias de A1 e A2 pelo fato de estas não valorizarem o atendimento como complemento do 

processo ensino-aprendizagem de suas filhas. Por muitas vezes, a irregularidade da frequência 

do aluno no AEE despertou cobranças junto ao professor da SRM, tanto por parte dos 

professores de sala de aula comum como dos gestores da escola. Essas atitudes dos 

profissionais da escola sugerem uma transferência de responsabilidade exclusiva para o 

professor do AEE, como se ele fosse o único responsável pelo processo de inclusão escolar do 

aluno com deficiência. Devido à irregularidade dessa frequência, presenciou-se muitas vezes 

as professoras do AEE retirando as alunas com DI de suas salas de aula comuns para serem 

acompanhadas na SRM. Tal procedimento contraria a orientação legal prevista na Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, que orienta que o AEE 

ocorra no contraturno do horário da sala de aula comum. De acordo com o Decreto nº 6.571, 

de 18 de setembro de 2008, o atendimento educacional especializado  

(...) é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria 
escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, 
podendo se realizado, também, em centro de atendimento educacional especializado 
público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação. 

 

       No decorrer da pesquisa, verificou-se como é desafiador para o professor do AEE 

manter uma frequência regular nos atendimentos com os alunos, visto que a exigência dessa 

frequência demanda ações que estão além da atuação do professor do AEE. Ressalta-se que 

tanto os professores de sala comum como os gestores cobravam do professor especialista a 

frequência do aluno com DI, porém eles não sensibilizavam as famílias quanto à importância 

da complementaridade do AEE na educação escolar dos filhos. No decorrer da pesquisa, 
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observou-se que o próprio professor da sala de aula comum conduzia o aluno com DI para a 

sala do AEE. Seus argumentos não eram convincentes para justificar a retirada do aluno do 

convívio com seus colegas em sala de aula.     

                 O estudo de Santiago e Santos (2015) apresentou semelhante dado ao da presente 

pesquisa, visto que as professoras participantes do estudo dessas autoras também realizavam 

os atendimentos no AEE no mesmo turno. De acordo com os dados dessas pesquisadoras, os 

professores justificavam a impossibilidade de as famílias dos alunos levarem seus filhos à 

escola no outro turno. As autoras inferiram que:  

Desse modo, podemos demonstrar que nem sempre as intenções e orientações 
legislativas conseguem ser implementadas no dia a dia institucional conforme 
explicitado no texto, o que é absolutamente compreensível quando se percebe o 
quadro omnileticamente. No contexto da prática, as leis e orientações são redefinidas 
para que possam ser viabilizadas em cada realidade municipal ou até mesmo em 
cada unidade de ensino. Isto é movimento omnilético, porque altera culturas, 
políticas e práticas, de formas variadas perceptíveis ou veladas (dialética) e 
exponenciais em um sentido auto-organizativo (complexidade) (SANTIAGO; 
SANTOS, 2015, p.491). 
 

         Para as autoras, embora existam as determinações legais recomendadas pela 

política educacional, há particularidades nos estados e municípios brasileiros que interferem 

no modo de se organizar os atendimentos no AEE. Elas acrescentam também que o processo 

inclusivo envolve vários atores sociais, como os professores, gestores e familiares. Para elas, 

trata-se de agentes educacionais que estão diretamente interligados, ou seja, cada segmento 

depende do outro para fomentar o processo inclusivo desse alunado, nos âmbitos social, 

afetivo, emocional e cognitivo. Quando as autoras citam o termo “movimento omnilético”, 

referem-se às três dimensões que envolvem o sistema educacional, como as culturais, as 

políticas e as práticas, que, conectadas entre si, influenciam a prática da inclusão escolar.    

       As autoras afirmam ainda que o “desafio de deslocar sentidos e olhares 

culturalmente enraizados nos coloca em movimento de mudança e transformação, de não 

cristalização de nossas culturas, políticas e práticas” (SANTIAGO; SANTOS, 2015, p. 500). 

Para as autoras, o sentido de flexibilizar os horários de atendimentos no AEE envolve a 

cultura, a política e a prática dos professores e gestores, para viabilizar da melhor forma o 

processo de ensino-aprendizagem. Santos et al (2013), em seus estudos, exemplificaram 

também as três dimensões – cultural, política e prática – como intervenientes no processo de 

inclusão escolar e justificaram as ações ocorridas nas SRMs com vistas a melhor atender o 

aluno com deficiência incluído na escola comum.  
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       Para Santos et al  (2013), a construção de um processo inclusivo se faz através da 

cultura, visto que a mudança na cultura escolar, em relação a ações inclusivistas, deve ser 

disseminada, a fim de atingir todos e todas que fazem parte da comunidade escolar 

(professores, funcionários, gestores, alunos e familiares). Quanto à dimensão política, o autor 

complementa que ela tem como ação promover movimentos que sensibilizem a comunidade 

escolar a valorizar a diversidade, com a intenção de envolver todos que pertencem à escola. 

Dessa forma, os desafios e enfrentamentos, como, por exemplo, a frequência do aluno com 

deficiência no contraturno, não devem ser de responsabilidade única do professor do AEE, e 

sim de toda a comunidade escolar. No que diz respeito à ultima dimensão, a prática, ela 

corresponde em atitudes que envolvem o desenvolvimento e as aprendizagens, dos alunos 

com e sem deficiência, visto que todos da comunidade escolar são responsáveis por esse 

processo.  

      Nesse contexto, ilustram-se os relatos das professoras participantes dessa pesquisa 

quando indagadas sobre os desafios que elas enfrentavam no AEE junto ao atendimento do 

aluno com DI:  

PA: “A frequência é outro problema. A maioria falta muito aos atendimentos, que ocorrem 

duas vezes por semana, 50 minutos cada um. Neste ano, não fiz atendimentos em grupo, 

somente individualizados por causa das faltas. A sala tem um total de 19 alunos, organizados 

em grupos nos horários específicos, mas, às vezes, vem um aluno apenas daquele grupo, 

então, acaba ficando individualizado de qualquer forma”. 

PB: “Primeiramente, a vinda dele no contraturno, temos que ter o apoio da família e da equipe 

da gestão”. 

PC: “A assiduidade do aluno é um ponto muito relevante, a disposição que ela tá no dia, 

devido aos efeitos da medicação e principalmente ao compromisso da família em trazer o 

aluno pro atendimento, que é a maior dificuldade”.   

 Os relatos das professoras se coadunam com as observações feitas nesta pesquisa, 

em que se percebeu que a frequência do aluno no contraturno era um desafio preponderante 

na realidade de seus atendimentos. Refletem-se, em cada relato das professoras, diferentes 

desafios. A PB se referiu ao apoio da família e da gestão escolar; já a PC mencionou o uso da 

medicação da aluna, que interferia em seu comportamento e disposição. Verificou-se também 

que duas professoras (PB e PC) acrescentaram dois fatores relevantes que serão detalhados 
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nas subcategorias seguintes, tais como a família e a gestão da escola. Já a PA salientou a 

quantidade de alunos atendidos por horário, como também justificou o motivo dos 

atendimentos individualizados.  

       A pesquisa de Rocha (2014) apresentou semelhante resultado a este estudo quanto 

à regularidade da frequência dos alunos com deficiência nas SRMs e nas classes comuns. 

Participaram da pesquisa de Rocha 26 professores da rede pública do estado de Santa 

Catarina. As análises concentraram-se na frequência do aluno com deficiência em ambos os 

espaços:  

 
Quanto à frequência dos alunos ao AEE nas classes comuns, percebe-se, pelo relato 
das professoras, que ela está relacionada a diversos fatores, mas, no caso da 
frequência nas SRMs, que acontecem no contraturno, verifica-se que a infrequência 
se deve prioritariamente às dificuldades da família no que tange à organização da 
rotina no outro horário que não das aulas regulares. Não se pode ignorar que a 
maioria das famílias tem sua rotina comprometida com trabalho, o que torna difícil o 
deslocamento dos filhos durante o dia para atendimento em sala regular e no 
atendimento especializado, sendo que este último, muitas vezes, ocorre em espaços 
diferenciados (ROCHA, 2014. p. 86). 

 

 Os dados da pesquisa de Rocha corroboram os estudos anteriormente citados que 

também atestaram desafios quanto à frequência do aluno com DI no AEE no contraturno. Na 

pesquisa, Rocha apontou que o maior obstáculo para o comparecimento do aluno no AEE era 

seu deslocamento no turno inverso ao da sala de aula comum. 

                  Alguns estudos (GARCIA, 2013; MALHEIRO; MENDES; BOTURA, 2012; 

MILANESE, 2012; VAZ, 2012) apontaram que as diretrizes que norteiam o AEE não podem 

abranger e moldar a diversidade existente no nosso país, visto que cada município possui suas 

especificidades e seu público-alvo diversificado, com históricos familiares específicos. Os 

autores ponderaram a importância da flexibilidade da política nos diferentes contextos 

escolares. Assim, entende-se que, na prática, a legislação tem sido interpretada pelos 

educadores de diferentes formas. Nesse sentido, em um país continental como o Brasil, há 

diferentes realidades que, por vezes, implicam na necessidade de adequações, haja vista a 

diversidade das dimensões que compreendem a cultura, a política e a prática no interior de 

cada instituição de ensino.  

 Apesar dos argumentos apresentados pelas investigações mencionadas quanto à 

diversidade do país, defende-se, no presente estudo, a importância de se preservar o horário 

do aluno na escola, para que ele usufrua da rotina escolar da sala de aula comum. Conclui-se 

que as diretrizes determinam o AEE no contraturno, respaldadas na garantia de assegurar o 

direito do aluno com deficiência de frequentar integralmente a sala de aula comum. Para isso, 
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é fundamental o trabalho colaborativo entre professores, gestores e familiares, em respeito ao 

direito do aluno com DI de conviver e aprender numa escola onde todos devem contribuir 

para um ensino de qualidade e equidade. 

 

4.2.2 A ausência do laudo médico dos alunos atendidos 

 

                 No presente subitem, apresenta-se o desafio relatado pelas professoras sujeitos 

desta pesquisa quanto à ausência do laudo médico dos alunos com deficiência. Discute-se, 

portanto, sobre a importância da obrigatoriedade, ou não obrigatoriedade, do laudo médico 

para que o aluno com DI seja atendido no AEE.  

 Ao perceber que a imposição do laudo médico restringia o direito universal do 

acesso à escola, o MEC/SECADI/DPEE instituiu a nota técnica de 04/2014, que extinguia a 

determinação da exigência do laudo médico para incluir as pessoas com deficiência na escola 

regular. De acordo com a nota técnica, 

 
Neste liame, não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 
(diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE caracteriza-
se por atendimento pedagógico, e não clínico. Durante o estudo de caso, primeira 
etapa da elaboração do Plano de AEE, se for necessário, o professor do AEE poderá 
articular-se com profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, neste 
caso, um documento anexo ao Plano de AEE. Por isso não se trata de documento 
obrigatório, mas complementar, quando a escola julgar necessário. O importante é 
que o direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser cerceado pela 
exigência de laudo médico (MEC/SECADI/DPEE, 2014). 

  

 O documento legal mencionado orienta que a escola deve inserir no seu Projeto 

Político-Pedagógico as especificidades referentes à matricula de alunos no AEE, o 

cronograma de atendimento aos alunos, como também mencionar os profissionais da 

educação e de apoio. O documento sugere ainda que essas especificações relativas aos 

atendimentos devem se dar de modo individualizado, assim como devem ser contempladas no 

Plano do AEE. Este plano deve ser elaborado pelo professor do AEE com base no estudo de 

caso do aluno. Este não prescinde do laudo médico para a sua realização.   

 Verificou-se, na presente pesquisa, que todas as alunas acompanhadas pelas 

professoras participantes desse estudo possuíam laudo médico. No entanto, observou-se que a 

escola, em cumprimento à nota técnica, realizava a matrícula de alunos sem laudo. No caso 

desses alunos sem laudo médico, os professores de sala de aula comum os encaminhavam 

para a professora da SRM, a fim de ser realizada uma avaliação da aprendizagem.   
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 Nesta investigação, constatou-se que, no período de aplicação das avaliações 

externas, ocorria um esforço dos gestores no sentido de obter o laudo médico dos alunos 

acompanhados no AEE. Esse documento era anexado aos resultados das avaliações 

institucionais, para que os dados das avaliações dos alunos com deficiência não interferissem 

de modo negativo nos resultados da escola.  

 Percebeu-se, nas observações da prática pedagógica das professoras das salas de 

aula comum junto às alunas com DI, que as limitações dessas alunas definiam o tipo de 

atendimento. Verificou-se que elas não realizavam as atividades previstas no planejamento 

dos professores da sala de aula comum. As atividades se centravam no processo de 

alfabetização e se caracterizavam pela desvinculação da realidade dos conteúdos 

programáticos dos anos escolares que essas alunas cursavam. Santos (2012), em sua pesquisa, 

discute a questão curricular para o atendimento do aluno com DI. A autora pontua que a 

educação escolar dos alunos com DI se torna desafiadora, visto que existe uma barreira 

imposta pelo currículo que deve ser ensinado na sala de aula comum. A pesquisadora afirma 

ainda que: 

 
Uma importante marca do ensino especializado é o atendimento educacional es-
pecializado (AEE), uma abordagem de ensino sustentada legalmente e caracterizada 
por uma prática de ensino simultânea ao ensino que ocorre na sala de aula comum. 
No AEE, objetiva-se um aprendizado diferente dos conteúdos curriculares 
estabelecidos no ensino comum, procurando criar condições para o aluno ultrapassar 
as barreiras impostas pela deficiência (SANTOS, 2012, p. 944). 

   

 Santos acrescenta ainda que existe a possibilidade de oferecer um ensino 

adequado aos objetivos educacionais propostos para os alunos que apresentam deficiência, 

mediante a qualificação dos profissionais da educação envolvidos nesse processo.   

 Em um estudo elaborado por profissionais do MEC/SEESP (2006) acerca dos 

saberes e práticas da inclusão, ele aponta uma discussão sobre os caminhos para remover as 

barreiras impostas pela deficiência. Nesta pesquisa são apresentados os desafios para se 

providenciar, no ensino regular, o diagnóstico dos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e que não possuem laudo médico. De acordo com este estudo, o laudo é um 

instrumento fechado, ou seja, não expressa a capacidade de aprendizagem do aluno. Ele 

também expõe a limitação do aluno com deficiência e rotula essa pessoa no ambiente escolar. 

Desse modo, de acordo com esta pesquisa mencionada, tem-se a visão de que “os laudos 

funcionam como “etiquetas” que rotulam, discriminam e segregam” (MEC/SEESP, 2006, 

p.86).  
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 Dentre as três professoras participantes desta pesquisa, apenas uma delas (PB) 

mencionou que a ausência do laudo médio desafia sua prática com alunos que apresentam 

deficiência. Para a professora PB, “o laudo também é importante para sabermos desenvolver 

um trabalho com a criança”. As demais professoras não mencionaram o laudo médico como 

um importante documento para seu trabalho. No entanto, constatou-se que os alunos A1, A3, 

atendidos, respectivamente, por PA e PC, possuíam laudo médico, além de especificações 

sobre os atendimentos necessários para o desenvolvimento escolar desses alunos. A PA, em 

sua entrevista, declarou a importância da avaliação diagnóstica, bem como os conhecimentos 

sobre a deficiência. No entanto, verificou-se que essa professora seguia as indicações 

mencionadas na nota técnica 04, de 2014, que trata sobre a avaliação dos alunos atendidos no 

AEE. Importante registrar que a PA, de modo constante, fazia comentários sobre a A1, com 

base no laudo médico. Essa professora declarava que a aluna não tinha capacidade de 

desenvolver com autonomia as atividades propostas no atendimento.  A PA comentava que a 

A1 era muito “comprometida” intelectualmente e que a “pesquisa” deveria entender e 

considerar esse fator.   

  O estudo realizado por Jerusalinsky (2016) corrobora as observações aqui 

efetuadas sobre o laudo médico ao afirmar que esse documento é utilizado, com frequência, 

por muitos educadores para nortear e definir a forma do atendimento na SEM, assim como 

também na sala de aula comum. Assim, determinar as ações no processo inclusivo, mediante 

as informações de um laudo médico, como diagnóstico rígido e sem possibilidades de 

superação ou mudança, é uma forma de inibir o processo de inclusão escolar. O laudo médico 

pode ser importante no processo de inclusão do aluno do DI, mas não determinante para as 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem desse aluno. No município de Caucaia-

Ceará, lócus desta investigação, verificou-se que a maioria dos alunos não possui laudo 

médico. A ausência desse documento é questionada pelos professores especialistas da rede, 

que se sentem desafiados a realizar seu trabalho sem o conhecimento do diagnóstico desse 

alunado.    

 Segundo Anache e Resende (2016), o processo de espera para a conclusão do 

laudo médico é longo, às vezes requer cerca de um ano para ser concluído, visto que depende 

de uma equipe médica disponível para acompanhar e definir esse diagnóstico final. De acordo 

com as autoras, a família tem uma grande parcela de contribuição nesse processo porque a 

criança com deficiência depende dos responsáveis legais para os encaminhamentos clínicos. 

As pesquisadoras complementam que “os laudos não informam sobre o processo de 
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aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Neles constam o código da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) (OMS, 1997) e as solicitações para os demais atendimentos 

especializados” (2016, p.580), ao passo que a nota técnica 04/2014 do MEC/SECADI/DPEE 

orienta que não deve ser exigido o laudo médico para a o atendimento no AEE. Para essas 

pesquisadoras, 

 
A quantidade de alunos diagnosticados com deficiência intelectual em decorrência 
do baixo desempenho acadêmico merece atenção, pois há situações em que a 
exigência do laudo é primordial para que estes sejam atendidos pelos serviços de 
educação especial, prioritariamente nas SRM. Essa situação pode ser motivada tanto 
pela influência da cultura do déficit nas avaliações da aprendizagem escolar quanto 
pela necessidade de comprovar a deficiência para receber o benefício de prestação 
continuada (ANACHE; RESENDE, 2016, p. 587).  

 

      As autoras ponderam que é fundamental rever os conceitos e produzir uma 

educação emancipadora, que possa produzir efeitos positivos nas aprendizagens dos alunos 

com DI, assim, evitando “os efeitos iatrogênicos dos laudos” (ANACHE; RESENDE, 2016, 

p. 588). As autoras reafirmam que os laudos, por vezes rotulam e classificam o indivíduo com 

deficiência. Desse modo, torna-se essencial conhecer o aluno para que, diante de suas 

limitações e especificidades, o professor possa buscar apoios, recursos e estratégias 

propulsoras do desenvolvimento e da aprendizagem desse aluno. O estudo de Tartuci at al 

(2014) corrobora os estudos de Anache e Resende (2016) ao afirmar que:  

o laudo médico perpassa todas as discussões atinentes ao atendimento destes alunos 
e é considerado importante para o planejamento das ações educativas; a necessidade 
dos instrumentos avaliativos serem adaptados para checar a aprendizagem desses 
alunos; as avaliações externas não consideram as especificidades dos alunos e que o 
insucesso pode implicar consequências negativas para a escola, interferindo em seu 
Ideb. Os resultados revelam ainda a preocupação e a dificuldade dos professores em 
avaliar esses alunos (TARTUCI at al 2014, p.67).  

 

 Os resultados dos estudos de Tartuci at al (2014) e Anache e Resende (2016) 

confirmam que tanto os professores de sala de aula comum como os professores especialistas 

necessitam do laudo médico para efeitos comprovatórios. Sabe-se que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), programa que funciona como indicador 

nacional, formulado para medir a qualidade do aprendizado, solicita, junto às Secretarias 

Municipais de Educação, o laudo médico dos alunos com deficiência, a fim de não diminuir a 

nota da avaliação dos municípios. A despeito disso, os municípios brasileiros têm o maior 

interesse em providenciar os laudos dos alunos com deficiência. Apesar da não 

obrigatoriedade do laudo médico para o processo de escolarização do aluno com DI, verifica-
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se a incumbência dos gestores educacionais para  providenciarem os laudos médicos desse 

alunado. 

 Na literatura, outros estudos (BARBOSA, 2016; CARDOSO, 2011; MELO; 

MARTINS, 2013; MILANEZ, OLIVEIRA; MISQUIATTI, 2013; PEREIRA; 

DAMASCENO; ANDRADE, 2013) apontam também que a inclusão escolar do aluno com 

DI deve focar nas suas potencialidades, e não se basear de modo exclusivo em um laudo 

médico. Para essas pesquisas, é importante identificar o que o aluno já desenvolveu e desafiá-

lo de acordo com suas possibilidades.  

  Milanez, Oliveira e Misquiatti (2013) acrescentam que existe ainda uma grande 

fragilidade no sistema de saúde brasileiro, pois, em alguns estados, há um déficit de 

profissionais especializados para diagnosticar a DI. Portanto, o laudo médico para o estudante 

com DI pode ser necessário, mas não pode determinar o tipo de atendimento no AEE.  A 

organização e o planejamento dos atendimentos é tarefa do professor, que deve primar pelas 

características individuais do aluno, e não pela deficiência em si.   

 Nesta pesquisa, verificou-se que o município de Caucaia-CE realiza os 

encaminhamentos dos alunos com DI para avaliação diagnóstica por meio de agendamentos 

de consultas com profissionais disponíveis na área da saúde. De acordo com as informações 

coletadas, esses encaminhamentos visam diminuir a demanda de alunos em situação de 

fracasso escolar que não possuem laudo médico. Enquanto essas providências são definidas 

junto aos órgãos competentes, esses alunos são observados pelos professores e participam do 

atendimento na SRM, de acordo com as suas especificidades no processo de ensino-

aprendizagem. 

 No próximo subitem, será analisada e discutida a subcategoria “A falta de 

compromisso familiar com a presença do aluno com DI nos atendimentos”. Trata-se de uma 

barreira humana, visto que, por muitas vezes, os familiares do aluno com DI não valorizam o 

AEE como um serviço complementar e/ou suplementar à aprendizagem do seu filho.  
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4.2.3 A falta de compromisso familiar com a presença do aluno com DI nos 

atendimentos 

 

 Essa subcategoria objetiva verificar a perspectiva dos pais em relação ao AEE, ou 

seja, o nível de compreensão, por parte dos familiares, a respeito desse serviço ofertado pelas 

escolas inclusivas. Para discutir esta subcategoria, apresenta-se o caso da A1, uma vez que, 

logo nas sessões iniciais, a PA sugeriu que a pesquisa com essa aluna seria mais viável de se 

realizar no próprio horário da sala de aula comum. Salienta-se que a aluna não faltava no 

horário de aula porque os pais trabalhavam e, no período da tarde, não tinha um responsável 

que a levasse para o atendimento. Os familiares de A1 não atribuíam importância à frequência 

do AEE no contraturno nem sabiam que esses atendimentos poderiam contribuir com o 

desenvolvimento e a aprendizagem de sua filha.  

 Em relação à PB, esta informou à pesquisadora que a A2 não apresentava uma 

frequência regular aos atendimentos, pois a família não cumpria os horários definidos. Ela 

acrescentou também que já fazia tempo que ocorria essa irregularidade apenas no AEE, já que 

a aluna A2 não faltava às aulas de sua sala no período da tarde. Por diversas vezes, a 

professora, junto com a pesquisadora, deslocou-se- até a residência da aluna para levá-la ao 

atendimento. Salienta-se que a aluna em breve concluirá o ensino fundamental e o seu nível 

conceitual da escrita silábico a distancia da realidade do ensino em que está matriculada. Não 

se pode culpabilizar a PB por essa condição, pois, pontua-se que deve existir toda uma 

mudança estrutural pedagógica para promover o sucesso escolar da A2.  

 Quanto à PC, a realidade familiar da A3 era totalmente diferente da das outras 

alunas, visto que a família – em particular, a mãe da aluna –, participava e contribuía para o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da filha, por meio de atividades de reforço de 

leitura e escrita. Entretanto, a aluna frequentava somente o AEE, por não se sentir à vontade 

no ambiente de sala de aula, e seus familiares a apoiavam em sua decisão. Nesta pesquisa, 

observou-se que o trabalho colaborativo da mãe da A3 com a professora do AEE possibilitou 

avanços no processo de alfabetização da aluna e a A3, dentre o trio de alunas, foi a que 

apresentou melhor desempenho nas sessões no decorrer da pesquisa.  

 Diante do exposto, salienta-se como é propulsor o apoio da família em relação aos 

avanços educacionais do aluno com DI, visto que se observou maior desempenho da aluna 

(A3) que detinha o apoio da família nesse processo. Portanto, constitui-se como um desafio no 
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atendimento no AEE a superação da falta de  compromisso da família com o processo 

inclusivo do seu filho com DI. Nesse sentido, faz-se necessário analisar e verificar quais ações 

são determinantes para mudar essa realidade.  Nesse contexto, Mittler (2003) argumenta que: 

 
“Nós precisamos a base inteira de relações entre a família e a escola para todas as 
crianças. Inventar modos novos de trazer os professores e os pais para uma relação 
de trabalho melhor é válida para a própria causa e também beneficia todas as 
crianças, os pais e os professores. Além disso, pode provocar um impacto sobre a 
aprendizagem das crianças e promover a inclusão social, assim como a inclusão 
escolar” (MITTLER, 2003, p. 205). 

  

 Nesse sentido, é importante o estabelecimento de um trabalho em parceria para 

que professores e familiares, juntos, reflitam e definam uma prática com ações 

compromissadas com o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com DI. Para que isso 

aconteça, é preciso que escola e família mantenham diálogos e vínculos estreitos. Defende-

se que a escola deve promover situações em que a participação familiar seja fundamental, 

para que, juntos, possam discutir e decidir sobre a qualidade do processo de escolarização 

dos alunos com DI.  Ainda segundo o autor, o distanciamento entre família e escola “não 

pode ser superado com facilidade. Durante muitas décadas, o sistema de ensino, de alguma 

maneira, distanciou-se como um todo das comunidades a que serve” (MITTLER, 2003, p. 

227). Assim, ações concretas de apoio da família do aluno com DI podem vir a reverter esse 

quadro de atraso na aprendizagem desse alunado, visto que esse acompanhamento é 

essencial e pode causar um impacto positivo na educação escolar desse aluno.  

 Na busca de compreender melhor a relação família e escola na colaboração com a 

qualidade do ensino oferecido ao aluno com DI, serão ilustrados os relatos das professoras 

do AEE quando indagadas sobre essa relação com as famílias: 

 

PA: “A frequência é um problema constante. Ainda não consegui fazer com que as mães da 

maioria tragam seu filho regularmente para o AEE. Mais da metade da turma tem frequência 

irregular; isso atrapalha muito o desenvolvimento dos trabalhos no AEE. [...] “Procuro 

também uma relação aproximada com a família e o professor da sala de aula para acompanhar 

de maneira mais plena o desenvolvimento da aprendizagem e da sociabilidade desses alunos.” 

PB: “Temos que ter apoio da família e da equipe da gestão”. [...] “O atendimento é feito duas 

vezes por semana no contraturno”.  

PC: “A assiduidade do aluno é um ponto muito relevante... Principalmente o compromisso da 

família em trazer o aluno pro atendimento, que é a maior dificuldade.” 
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 Os relatos das professoras se coadunam com as observações realizadas nesta 

pesquisa, em que se constatou a irregularidade da frequência das alunas, especialmente A1 e 

A2. Para PA, o não comprometimento da família reflete diretamente no aprendizado da A1, 

assim como interfere no comprometimento do professor de sala de aula comum. Desse modo, 

se não existe a participação direta da família, os próprios professores não demonstram 

interesse nesse processo, visto que esse envolvimento é necessário para o êxito tanto nos 

processos cognitivos como nos sociais da aluna. Essa mesma preocupação também diz 

respeito a A2, que se encontra em processo de conclusão do ensino fundamental e a família 

não participa diretamente do seu processo de escolarização. No presente estudo, percebeu-se o 

potencial dessas alunas em se desenvolver tanto na leitura como na escrita, porém, a rara 

frequência no AEE e o distanciamento entre seu nível escolar e seus pares interferem nas 

possibilidades dos avanços em sua aprendizagem.  

 No que diz respeito à expectativa de aprendizagem dos alunos com deficiência, as 

autoras Barbosa e Sousa (2010) destacam que, por muitas vezes, o professor de sala de aula 

comum, diante do fracasso escolar do aluno com deficiência, transfere o sentimento de 

incompetência e incapacidade para o próprio aluno. As autoras discorrem que não existe 

uma investigação em torno dos apoios que o acompanham, como os gestores da escola, 

professor da educação especial e profissional da saúde. Nesse sentido, comumente o 

professor determina e rotula o aluno como inapto. “Parece que o professor tem tomado para 

si a tarefa de promover a inclusão de forma solitária, que se revela um paradoxo, pois, de 

outro lado, ele se queixa de falta de condições, mas não as demandam; as cobram dos 

demais atores” (BARBOSA; SOUSA, 2010, p. 357). Revela-se um cenário distinto, como se 

existisse uma barreira entre a sala de aula comum, sala do AEE e principalmente familiares 

que convivem com esse aluno e conhecem as suas particularidades. As pesquisadoras 

afirmam que o ambiente escolar e seus agentes educacionais não compartilham as 

discussões para uma melhor interlocução entre família e escola. Dessa forma, os professores 

transparecem “que o problema da inclusão é do aluno ou das famílias” (BARBOSA; 

SOUSA, 2010, p. 360). Contudo, esses comportamentos provocam uma situação de 

distanciamento entre os atores envolvidos nesse processo, no qual o único prejudicado é o 

aluno com deficiência, que, cada vez mais, desprende-se do ideal de equidade no processo 

de inclusão escolar.   

 Os dados da pesquisa de Araruna (2013) também se coadunam com os resultados 

de Barbosa e Sousa (2010) na medida em que a primeira afirmou ter observado, em visitas e 

acompanhamentos realizados nas escolas, lócus de sua pesquisa, que a ideologia por parte 
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dos professores referente à dificuldade do aluno com deficiência se relacionava com a 

situação social e cultural. “A culpa recai sobre as próprias crianças, por serem menos 

inteligentes, bem como sobre suas famílias, por não favorecerem um ambiente que promova 

o desenvolvimento e a aprendizagem de seus filhos” (ARARUNA, 2013, p. 22). A 

pesquisadora afirmou ainda que o professor se vê como o único responsável pelo 

desempenho do aluno, o qual se angustia por acreditar que não sabe lidar com a deficiência 

intelectual. A estudiosa acrescentou ainda que:  

 
Ao buscar informações da/sobre a família, o professor do AEE deve conhecer o que 
pensa a respeito do aluno sobre sua escolarização, as expectativas relacionadas ao 
desenvolvimento e a aprendizagem, se acredita em sua capacidade, se identifica 
habilidades, bem como suas necessidades e dificuldades. É importante também 
verificar qual o envolvimento da família com a escola no que se refere às reuniões e 
demais atividades realizadas (ARARUNA, 2013, p. 131). 

 

  Nesse sentido, intenciona-se ampliar o apoio familiar, mediante sensibilização, 

para que, assim, a família perceba a importância do serviço ofertado pelo AEE, para a 

aprendizagem do aluno com DI. Trata-se, portanto, de firmar o compromisso da família desse 

aluno, para que haja uma maior compreensão sobre a função do AEE para o processo de 

escolarização do seu filho.  

 Os estudos de (BENTO at al, 2015; DIAS; NASCIMENTO, 2016; FONTANA; 

STREIECHEN; EGGERS, 2015; PAISAN; MENDES; CIA, 2017; TARTUCI at al 2014) 

apontam o envolvimento e a participação da família como um dos fatores desafiadores no 

atendimento do AEE no contraturno. Essas investigações apontaram que, para haver um 

processo inclusivo de qualidade e equidade, tem que haver a participação de todos os agentes 

educacionais, que envolve desde a família até os apoios de políticas públicas. Fontana, 

Streiechen e Eggers (2015) complementam, afirmando que: 

 
“A diretora aponta como principal dificuldade para a oferta do AEE na SRM a 
aceitação das famílias, [...] a vinda desses alunos até a escola, que cabe aos pais 
trazerem e buscarem na escola. Observa ela que, na escola em si, pelos demais 
professores e funcionários, a SRM está tendo uma boa aceitação, porque ainda é 
mantido um profissional dentro da sala comum que realiza um trabalho ponte entre o 
AEE e o ensino regular” (FONTANA, STREIECHEN, EGGERS, 2015, p. 22373).  

 

 A afirmativa destacada anteriormente do estudo de Fontana, Streiechen e Eggers 

(2015) corrobora a realidade das professoras participantes desta pesquisa. No presente estudo, 

o maior desafio também é o translado do aluno com DI para a SRM, pois as alunas precisam 

dos familiares para manter a frequência necessária no atendimento no AEE.  
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 Dias e Nascimento (2016, p.03) alertam que “muitas dessas crianças são excluídas 

desde a família, quando os pais se tornam omissos e não acompanham seus filhos no 

desenvolvimento intelectual”. Assim, a incerteza do sucesso escolar, por muitas vezes, parte 

da família, isto é, os próprios pais não acreditam que seu filho, por apresentar limitações 

devido à DI, possa ter avanços na escola. Embasados nesse pensamento, os familiares às 

vezes não demonstram interesse em investir nos apoios de que o aluno com DI necessita para 

o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

     Conclui-se que é necessário o trabalho conjunto entre professores de sala de aula 

comum e professor do AEE para sensibilizar os pais ou responsáveis quanto ao potencial que 

esse aluno pode alcançar mediante os apoios ofertados pela escola inclusiva. Nesse sentido, se 

houver uma maior valorização por parte da família no processo de aprendizagem dos alunos 

com DI, assim como uma melhor compreensão sobre suas especificidades, sua forma de 

aprender e agir poderá minimizar esse estigma que assola os corredores das escolas de que o 

aluno com DI está na escola somente por questões de interação social. Além da interação que 

favorece o seu desenvolvimento e a aprendizagem, o aluno com DI tem o direito de participar 

das atividades escolares como sujeito cognoscente e sócio-histórico. 

 

4.2.4 O não envolvimento da gestão com o trabalho do Professor do AEE 

 

 Essa subcategoria discorre sobre o papel da gestão escolar para a inclusão escolar 

de alunos com deficiência. Considera-se que o gestor é um dos atores mais importantes para 

se efetivar com êxito o processo de inclusão. Pode-se apontar que ela é “a mola mestra 23” 

nesse processo. Conforme Jesus (2015, p. 97), “para que a diversidade humana possa se fazer 

presente como valor universal, a escola precisa assumir uma postura de desconstrutora de 

igualdades, visando incluir na tessitura social aqueles que vêm sendo sistematicamente 

excluídos”. Acredita-se numa nova forma de gestão escolar, que perceba o AEE como parte 

integrante da escola, e não como um serviço à parte, visto que os alunos incluídos não são de 

uma escola especial, e sim de uma escola para todos. Poulin (2010, p. 42) acrescenta que 

“todo este trabalho não pode ser realizado sem os esforços combinados dos diferentes atores 

do mundo escolar”. Entretanto, reforça-se que o papel da gestão escolar como idealizadora e 

concretizadora das ações é de se envolver com todo trabalho no âmbito escolar, visto que não 
                                                           
23 A expressão “mola mestra” pode ser empregada quando se quer dizer que algo se mostra como uma espécie de 
fio condutor para nos levar  a algum outro ponto mais acima do que estamos. Seria o que mais impulsiona na 
direção correta para alcançarmos algo novo melhor ou superior, a base propulsora para que se chegue lá. 
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se concretiza uma ideia sem a presença fundamental de quem dirige e coordena esse 

ambiente. Se essa “mola mestra” é considerada como um dos desafios para o professor do 

AEE, no sentido de não se envolver e tão pouco contribuir com essa causa, deve-se refletir 

sobre essa prática, visto que: 

 
É aí que intervém a escola, pois é, antes de tudo, pela ação educativa junto aos 
novos cidadãos e, sobretudo, pela experiência da cooperação e da contribuição que 
as sociedades humanas poderão assistir ao desdobramento dessa proximidade 
necessária para uma verdadeira sociedade “inclusiva”, com seus valores de “respeito 
da vida humana” e de “igualdade de direitos” POULIN, 2010, p. 37).   

  

                 O autor reflete também sobre a importância do papel da escola como meio 

formador de conceitos. Se a escola tem um caráter excludente, que sujeitos está formando? Há 

que se rever suas práticas e os moldes em que estão alicerçadas as bases escolares, em vista de 

uma escola em que todos possam estar juntos e aprendendo nos moldes de uma pedagogia da 

inclusão.  

 Na presente pesquisa, entre os relatos das professoras nas entrevistas sobre os 

desafios enfrentados no AEE, somente a PB mencionou a importância da colaboração da 

gestão escolar nesse processo. Neste estudo, verificou-se, de forma recorrente, que a gestão 

escolar percebia o profissional do AEE como parte integrante da gestão, visto que os gestores 

das escolas atribuíam ao professor do AEE tarefas que não faziam parte da sua competência. 

Nesse sentido, a oferta de um serviço de qualidade e de uma gestão que promova equidade na 

escola não é um fator distinto por ter alunos com deficiência na escola, mas “porque a escola 

é dirigida como um todo e adota linhas de orientação inclusiva” (MITTLER, 2003, p. 236). O 

autor questiona se os gestores das escolas se envolvem com as demandas que a escola para 

diversidade propõe ou se desenvolvem um modelo “engessado” de gestão (grifo do autor). 

Cabe aos professores do AEE desenvolver, na sua prática, ações que busquem envolver e 

sensibilizar os gestores da escola a valorizarem o trabalho do professor especialista na SEM, 

em virtude de ser uma modalidade que pretende trabalhar a diversidade na educação escolar 

das pessoas com deficiência. Portanto, uma escola para a diversidade busca um modelo de 

gestão que procure entender e valorizar o trabalho do AEE, isto é, “impõe-se uma nova forma 

de gestão, em que os dirigentes escolares assumam uma liderança mobilizadora de vontades e 

de ideias partilhadas e efetiva gestão de serviços e recursos” (JESUS, 2015, p.98).    

 As investigações de (FRAZÃO, 2009; LEITE; MARTINS, 2015; SILVA; 

GARCIA; MORI, 2015) abordam a gestão como participação em busca de novos caminhos e 
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novas posturas que direcionam os profissionais da educação para uma prática reflexiva e 

inovadora. Portanto, a redefinição da escola para os moldes da educação inclusiva necessita 

de um maior envolvimento dos familiares e dos professores que lidam com o aluno com 

deficiência. Assim, pode-se promover um maior envolvimento da gestão com o trabalho do 

AEE, visto que é necessário o apoio de toda comunidade escolar nesse processo, posto que 

são os gestores das escolas que promovem os procedimentos e iniciativas no âmbito escolar. 

Defende-se que é papel do gestor possibilitar que o profissional especialista tenha momentos 

nos planejamentos dos professores de sala de aula comum; participe das reuniões de pais e 

familiares para momentos de sensibilização; e promova parcerias com atividades inclusivistas 

dentro da escola. Todas essas iniciativas são propulsoras de uma escola que valoriza a 

diversidade. 

 

4.3 O uso do software Luz do Saber como recurso tecnológico para a evolução conceitual 

da língua escrita do aluno com DI 

 

      A análise desta categoria visa responder ao primeiro e ao segundo objetivos 

específicos, quais sejam: OE1) Identificar as estratégias e os recursos de mediação 

empregados pelo professor do AEE, que podem favorecer o processo de aquisição do sistema 

alfabético de estudantes que apresentam Deficiência Intelectual (DI); OE2) Averiguar, no 

contexto da SRM, por meio de um acompanhamento colaborativo ao professor do AEE, em 

que medida o uso do software Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode 

contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético por estudantes que apresentam 

DI. Para tal, utilizam-se os resultados das entrevistas aplicadas junto às professoras do AEE, 

sujeitos deste estudo, da avaliação inicial e final do nível psicogenético dos estudantes com DI 

acompanhados pelas professoras do AEE, sujeitos desta pesquisa, das observações iniciais da 

prática pedagógica de professoras do AEE, dos planejamentos colaborativos e do 

desenvolvimento das dez sessões mediadas pelas professoras do AEE. Para efeito didático, 

organizou-se a categoria em três subcategorias, a saber: 4.3.1) O software Luz do Saber: as 

atividades propostas pelas professoras do AEE participantes desta pesquisa; 4.3.2) O uso do 

software Luz do Saber como recurso computacional para alfabetização de alunos com 

Deficiência Intelectual-DI; 4.3.3) O uso do software Luz do Saber no AEE: as diferentes 

formas de mediação utilizadas pelas professoras do AEE, sujeitos deste estudo. 
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4.3.1 O software Luz do Saber: As atividades propostas pelas Professoras do AEE 

participantes da pesquisa 

 

 Nesta subcategoria serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, com 

vistas a identificar e analisar, no contexto da sala de recurso multifuncional, as atividades 

propostas por professoras do AEE por meio do software Luz do Saber que podem contribuir 

para o processo de alfabetização de alunas com DI, além de analisar o desenvolvimento das 

sessões de intervenção por meio do uso do software Luz do Saber, com vistas a contribuir 

para o processo de aquisição do sistema alfabético por estudantes que apresentam DI.  

 Ao analisar a subcategoria 4.1.1, “Adequação de recursos e materiais de baixa e 

alta tecnologia para desenvolver atividades na SRM com alunos com DI”, verificou-se nas 

observações iniciais que todas as professoras participantes deste estudo utilizavam o software 

Luz do Saber, especialmente as atividades do módulo “Começar” 24. Este módulo se divide 

em três funções 25: A) O que é o computador; B) Aprendendo a usar o computador; e C) O 

nome da gente. Essas funções elencadas objetivam instruir o aluno quanto ao uso do mouse e 

do teclado, além de exercitar a coordenação motora fina. Sabe-se que todas essas habilidades 

são importantes para o manuseio do computador.  

       Quanto às atividades do módulo Começar, elas sugerem a aplicação do nome 

próprio do aluno como palavra geradora no decorrer das questões propostas. Carvalho at al 

(2008, p.224) informa que, “ao cadastrar-se como aluno, automaticamente, o nome é incluído 

no banco de nomes próprios. O login seleciona automaticamente o nome para compor as 

                                                           
24 01 – Crachá; 02 - Riscar nomes; 03 – Correspondência; 04 - Correspondência Simples; 05 - Correspondência 
Complexa; 06 - Jogo dos Encaixes; 07 – Bingo; 08 – Quebra-Cabeças; 09 – Memória; 10 - Dominó de nomes; 
11 - Escreva nome; 12 – Caça-Nome; 13 – Risca-Letra; 14 - Complete seu nome; 15 - Marque a última letra; 16 
- Quantidade de letras; 17 - Desembaralhe seu nome; 18 - Marque as consoantes; 19 - Marque as vogais; 20 - 
Monte seu nome. 
 

25  (A)- Aprendendo a usar o computador, no qual se apresenta um vídeo que expõe as partes que constituem um 
computador, como elas funcionam e para que serve cada uma delas; (B)- Apresenta 21 atividades, as quais 
envolvem o tema Crachá, em que o aluno digita o seu nome e, em seguida,  as demais atividades de escrita são 
relacionadas ao seu nome próprio.; (C)- Composta por 09 aulas intituladas: 01- Nome (Música e texto: O nome 
da gente- Pedro Bandeira), 02- Chaves (Animação do seriado infantil: Chaves; Texto: Biografia do Chaves), 03- 
Maria (Animação da história infantil: João e Maria; Texto: Acróstico com o nome MARIA), 04- Sobrenome 
(Música, vídeo e texto: Gente tem sobrenome- Toquinho), 05- Férias (Animação dos personagens Patati Patatá; 
Tipo de texto: carta, 06- E-MAIL (Tipo de texto: E-MAIL), 07- Bailarina (Música de autoria: Bia Bedran; Tipo 
de texto: bilhete), 08- Vento (Animação e texto: Fábula de Esopo), 09- Sítio (Animação e música: Sítio do Pica-
Pau Amarelo, Gilberto Gil). 
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atividades do menu começar”. Após o acesso às atividades, o aluno visualiza a tela de início 

do módulo “Começar”. A imagem 4, a seguir, ilustra o ambiente do módulo Começar. 

                      

Imagem 13- Tela de inicio das atividades do Módulo Começar 

 

              Fonte: software Luz do Saber, Carvalho at al (2008) 

       Nas observações iniciais, as três professoras utilizaram o software Luz do Saber 

em seus atendimentos na SRM junto aos alunos com DI. Observou-se que duas delas (PA, 

PB) usaram o módulo “Começar”, especificamente a aula 03 intitulada “Maria”. A aula 3 é 

composta por 40 atividades em que se propõe o desenvolvimento de todas elas. No entanto, as 

duas professoras desenvolveram, desse total de atividades, apenas 15 delas. De acordo com 

elas, alunos com DI demonstram dificuldades e limitações para realizar todas as atividades 

previstas na aula 3. Quando indagadas sobre o uso do software em seus atendimentos na SRM 

junto aos alunos com DI, as professoras declararam que:   

PA: “Às vezes eles nos surpreendem. Com alunos no nível silábico, percebi o quanto são 

capazes de entender as atividades e resolvê-las corretamente. Também para um uso mais 

eficaz posso usar outras mediações como complemento, quando o nível de dificuldade da 

atividade está avançado para o aluno. Ao conseguir superar esse nível, o aluno percebe que é 

capaz de vencer o desafio; assim, ele é estimulado ao aprendizado e inicia um processo de 

superação do nível de leitura e escrita em que se encontra.” 

PB: “É possível criar situações que permitam aos alunos resolver problemas reais e aprender 

com o uso do software”.  
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PC: “Como mediadora, né, seguindo os comandos das atividades que são propostas pelo 

software.” 

 Nos trechos destacados anteriormente, a PA afirmou na entrevista que, “ao 

conseguir superar esse nível, o aluno percebe que é capaz de vencer o desafio; assim, ele é 

estimulado ao aprendizado e inicia um processo de superação do nível de leitura e escrita em 

que se encontra”. O trecho extraído da fala dessa professora ressaltou a importância de 

desafiar e estimular sua aluna com DI (A1), para que ela desenvolva a leitura e a escrita. No 

entanto, no decorrer das observações iniciais e no planejamento colaborativo das dez sessões 

para o uso do software Luz do Saber, a PA afirmava que a A1 não poderia resolver atividades 

que a desafiassem, visto que ela não demonstrava capacidade para se beneficiar de situações 

desafiantes. Em contrapartida, PA afirmava: “Também para um uso mais eficaz, posso usar 

outras mediações como complemento quando o nível de dificuldade da atividade está 

avançado para o aluno”. Pode-se inferir que, embora PA defenda a proposição de atividades 

menos desafiadoras, ela percebe que estas são necessárias para o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno com DI, visto que a professora reconhece o papel da mediação nesse 

processo. Percebe-se que a PA se centra sobre a deficiência intelectual em si para organizar 

seus atendimentos, visto que ela define as atividades com base nas limitações da aluna, e não 

no desenvolvimento que ela pode alcançar mediante ações mediadoras significativas.  

 Os resultados de pesquisas recentes na temática da educação especial inclusiva 

(COLLARES; MOYSÉS; RIBEIRO, 2013; CRUZ, 2013; JESUS; MESSINA; MILANESI, 

2013; MILANESI, 2012; MILANEZ; OLIVEIRA; MISQYUIATTI, 2013; NUNES, 2013; 

RAAD; TUNES, 2011; SILVA, 2012; TARTUCI at al, 2014) sugerem que a indicação de um 

atendimento educacional especializado ao aluno com deficiência prescinde de um laudo 

médico. De acordo ainda com esses estudos, alguns professores especialistas ao se centrarem 

na deficiência dos alunos, elaboram atividades pouco desafiadoras, sob a alegação de que 

esses alunos são incapazes de realizá-las. . 

 No que se refere aos relatos de PB e PC, percebeu-se que as professoras, 

similarmente à PA, são conscientes de suas atribuições como mediadoras do conhecimento. 

Contudo, ao longo das atividades realizadas nas sessões iniciais de observação, percebeu-se 

que as professoras, inicialmente, subestimavam a capacidade de suas alunas e o potencial que 

elas podiam alcançar por meio de atividades desafiadoras e ações mediadoras promotoras do 

desenvolvimento. Milanesi (2012) corrobora com esse pensamento em relação à proposição 

de atividades desafiantes quando ela aponta que “cabe aqui problematizar essa questão de se 
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pensar no limite para, então, trabalhar com possíveis potencialidades/habilidades; talvez 

devesse ser o contrário, onde o foco fosse a possibilidade para, então, ultrapassar o que existe 

de limite” (MILANESI, 2012, p. 96). O autor acrescenta ainda que, numa perspectiva 

iatrogênica, ou seja, pautada na prática médica, a concepção de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno com deficiência intelectual se baseia na sua incapacidade, que implica 

em mantê-lo nessa condição. Isso é uma concepção de deficiência que não favorece ao aluno 

com DI “superar as suas deficiências inatas, além de reforçar essas deficiências, acostumando 

as crianças exclusivamente ao pensamento concreto” (VIGOTSKY, 2010, p. 101).  

       Nesse contexto de promoção do desenvolvimento do aluno com DI, o papel do 

professor do AEE deve ser o de propor atividades desafiadoras, a fim de contribuir com o 

processo de alfabetização desse aluno. Na presente pesquisa, compreende-se que os módulos 

do software Luz do Saber contribuem para esse aprendizado, uma vez que suas atividades 

desafiam a ZDP dos alunos com DI. Entretanto, cabe aos profissionais especialistas apreender 

que “o atendimento a esses alunos necessita de mudanças sobre o fazer pedagógico e, 

também, na organização e no planejamento das atividades escolares, visto as suas diversas 

especificidades” (MILANESI, 2012, p. 39). Ressalta-se que as formações continuadas são 

necessárias nesse processo, uma vez que se tornam um sustentáculo que gerencia de forma 

exitosa a práxis pedagógica do professor do AEE junto ao aluno com DI.   

 Retomando os dados obtidos na observação inicial da prática das professoras 

sujeitos desta pesquisa, observou-se que elas, ao realizarem as atividades do software Luz do 

Saber, detinham-se ao módulo inicial, “Começar”. Esse módulo se caracteriza por atividades 

simples ainda em uma fase inicial da aprendizagem da leitura e da escrita. De posse dessa 

informação inicial acerca do uso do software Luz do Saber, optou-se, nos planejamentos das 

dez sessões, pelas atividades do módulo Ler 26. A seleção dessas atividades considerou as 

características das alunas dessas professoras, com o intuito de colaborar para a evolução do 

nível conceitual da escrita das alunas.  

 Antes de discutirmos sobre as atividades propostas, apresenta-se o resultado das 

avaliações do nível psicogenético da língua escrita das três alunas. No início da pesquisa, 

aplicou-se uma avaliação e, após as sessões com o módulo Ler do software Luz do Saber, 

realizou-se outra avaliação, utilizando-se as mesmas palavras da avaliação inicial. Ilustra-se 

primeiro a avaliação inicial do nível psicogenético da língua escrita das três alunas. Para a 
                                                           
26 Esses planejamentos serão detalhados posteriormente na terceira categoria, O uso do software Luz do Saber 
como recurso tecnológico para a evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI.  
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realização da avaliação, foram ditadas as seguintes palavras: 1) BRINQUEDO, 2) XADREZ, 

3) CARRO, 4) PIÃO, 5) BONECA, 6) BILA, e 7) BAMBOLÊ, (FIGUEIREDO at al, 2009, 

p. 52) 27. 

Imagem 14- Avaliação inicial de A1, A2 e A3 

         

             

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

        

De acordo com as avaliações iniciais do nível psicogenético da língua escrita das três 

alunas (Imagem 14), verificou-se que todas elas já compreenderam o funcionamento do 

sistema de escrita alfabética. Em seus registros escritos, há tentativas de estabelecer uma 

relação entre fonemas e grafemas. No entanto, em suas escritas, há características 

diferenciadas, que ora podem demonstrar escrita de memória, como, por exemplo, a palavra 

CARRO escrita ortograficamente por A2 e A3, e as palavras BILA, BONECA também 

escritas, respectivamente, de modo ortográfico, por A2 e A3. Provavelmente, a escrita dessas 

palavras no nível ortográfico se justifique pela experiência escolar dessas alunas, que, na 

                                                           
27 Palavras retiradas do livro intitulado “Avaliação da leitura e da escrita: uma abordagem psicogenética”, das 
autoras Figueiredo at. al (2009).  
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época deste estudo, cursavam respectivamente o 9º e o 8º anos do ensino fundamental. Infere-

se que ambas, por causa do nível escolar avançado, tenham se beneficiado de maiores 

experiências com o mundo da escrita, ou talvez essas palavras fizessem parte de seus 

repertórios. 

       Ao analisar as demais escritas de A3, identificaram-se algumas escritas que não 

correspondem às palavras ditadas, como, por exemplo, para a palavra XADREZ, ela registrou 

GARENA, enquanto para BAMBOLÊ a aluna escreveu BOLECA e, para a palavra PIÃO, A3 

escreveu a sequência PIA, omitindo a letra O e o acento til. Já a aluna A1 apresentou uma 

escrita que corresponde ao nível silábico, ora com valor sonoro, ora sem valor sonoro. Para a 

escrita da palavra BRINQUEDO, A1 registrou a sequência ARA, estabelecendo uma 

correspondência quantitativa das sílabas sem valor sonoro, enquanto, em outros registros, A1 

escreveu a sequência BOEA para a palavra BONECA, DIA para a palavra BILA e HAO para 

CARRO. Nessas situações, A1 estabeleceu relação entre fonema e grafema, com trocas (B-D; 

C-H) e omissões de algumas consoantes (N, C, L, R). Pode-se inferir que, provavelmente, as 

palavras BONECA, BILA E CARRO devem pertencer ao seu repertório de escrita.  

       Sabe-se que no nível silábico da escrita ocorre de modo frequente a diferenciação 

entre fala e escrita, em que a criança passa a valorizar o som das letras para representar as 

palavras. Nessa avaliação, as alunas, para representar as palavras solicitadas pela 

pesquisadora, associaram uma letra a cada sílaba. Observa-se, na imagem 05, que a A1 se 

encontrava no nível silábico estrito sem o uso de letras pertinentes 28. De forma semelhante, 

A2 e A3 apresentaram, na sua maioria, as mesmas características na escrita de algumas dessas 

palavras.   

       No intuito de estabelecer uma comparação entre o pré e o pós-teste do nível 

conceitual da língua escrita, apresentam-se, a seguir, os registros feitos pelas alunas.  

 

 

 

                                                           
28 O período silábico estrito sem o uso de letras pertinentes significa o aluno controlar a quantidade de letras pela 
realização de correspondências estritas entre fonemas e grafemas. As letras utilizadas não são pertinentes. Para 
exemplificar, utiliza-se a palavra CARRO, na qual a aluna A1 escreveu HAO, ou seja, ela utilizou qualquer letra 
para representar as sílabas interpretadas durante a leitura (VERNON e FERREIRO, 2013).  
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Imagem 15- Escrita de palavras pós-teste: A1, A2 e A3 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

        Ao compararmos os desempenhos das alunas entre o pré e o pós-teste, 

identificou-se uma evolução de A1 quanto à correspondência sonora em todos os registros, 

além da escrita alfabética da palavra CARRO. Na avaliação inicial, A1 escreveu ARQ para a 

palavra BRINQUEDO sem estabelecer correspondência sonora, enquanto, na avaliação final, 

ela registrou a sequência BIO, estabelecendo essa relação fonema-grafema. Identificou-se 

também evolução conceitual importante na escrita da palavra XADREZ, visto que no pós-

teste ela escreveu a sequência XAZ. Em relação aos registros de A2 e A3, ambas 

demonstraram uma escrita semelhante ao nível inicial. Elas demonstraram conhecer um 

repertório variado de letras e sempre escrevem reproduzindo o padrão comum da língua 

portuguesa, que se caracteriza, na maioria das vezes, pela combinação de uma sílaba formada 

por consoante e vogal. No entanto, nem sempre elas conseguem estabelecer uma relação de 

correspondência sonora entre os fonemas e grafemas e suas escritas parecem, na sua maioria, 

incompreensíveis. Tanto A2 como A3 já possuem experiências ricas com a escrita, mas suas 

produções demandam intervenções deliberadas para que elas possam evoluir em seus escritos.   

        Os estudos realizados por Figueiredo e Fernandes (2009) atestaram que 

comumente os alunos podem apresentar níveis mais avançados de escrita quando já dominam 
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algumas palavras de sua trajetória escolar ou quando a escrita destas palavras pertence ao seu 

repertório. As autoras acrescentam ainda que, de fato, tal comportamento ocorre quando o 

aluno não domina ainda a escrita alfabética e utiliza como estratégia de escrita evocar 

conhecimentos já adquiridos. Luize (2007) complementa essa questão quando afirma que: 

Sabe-se, porém, e cabe fazer essa ressalva, que nem sempre uma mesma situação 
pode se construir como situação-problema para todas as crianças. Para algumas, 
pode estar além de suas possibilidades por não contarem com um repertório de 
conhecimentos que lhes permita lidar com os problemas que se colocarão. Para 
outras, que já tenham soluções automatizadas, a tarefa em jogo será somente um 
exercício, um treino para que coloquem em prática o que já construíram (LUIZE, 
2007, p. 73). 

  

 Depreende-se dessa afirmativa que A1 passa por esse processo, visto que ela se 

encontra no nível silábico, assim como os demais alunos. No entanto, diferentemente dos 

demais, que já estão no 9º e 8º anos, ela ainda cursa o 4° ano do ensino fundamental. 

Provavelmente, ainda não vivenciou tão diversificadas experiências com a escrita que 

fomentem um repertório de palavras mais ampliado para auxiliá-la no processo de escrita. 

 Nas observações iniciais, identificaram-se inúmeros desafios enfrentados pelas 

professoras do AEE. Tais desafios implicam a necessidade de se planejarem atividades para 

os alunos com DI de acordo com suas potencialidades e necessidades. Considera-se que o 

planejamento que leva em consideração as especificidades desses alunos poderá contribuir 

para a evolução de sua aprendizagem. Torna-se fundamental um trabalho conjunto dos 

professores do AEE e da sala de aula comum, para que, em colaboração, eles possam traçar 

atividades condizentes com o processo de desenvolvimento e aprendizagem da leitura e da 

escrita do alunado com DI. O trabalho em parceria poderá permitir a criação de um ambiente 

escolar favorável à construção de competências e conhecimentos essenciais a todos os alunos 

em processo de alfabetização.  

 Na presente pesquisa, justifica-se o uso do software como estratégia e recurso de 

aprendizagem, visto que o uso das tecnologias vem se constituindo como suporte por 

promover atividades diversificadas, que estimulam a pensar e a ampliar as ideias dos alunos 

com DI. Pesquisas recentes apontam que o uso das tecnologias digitais de informação 

contribui para o processo de alfabetização de sujeitos com DI, visto que envolvem atividades 



152 
 

de letramento digital 29(BARROS, 2012; CARSTEN, 2011; GALVÃO FILHO, 2012, 2016; 

GIROTO; POKER; OMOTE, 2012; SCHLÜNZEN JUNIOR, 2012; MATIAS, 2016; 

RODRIGUES, 2012; TRINDADE, 2016; VIANA; GOMES, 2017; ZULIAN; FREITAS, 

2001). Considera-se também que a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TDIC), como, por exemplo, blogs e redes sociais em geral, além de favorecer a interação 

social, colabora com o processo de leitura e escrita desses sujeitos, mediante ações 

mediadoras significativas.  

 Os autores Giroto, Poker e Omote, (2012), ao se referirem às atividades propostas 

pelo uso das TDIC no AEE, afirmam que:  

As aplicações das TIC para a realização de atividades traz uma série de vantagens, 
tais como: a individualização do ensino, respeitando o ritmo e o tempo de realização 
de atividade de cada aluno; a flexibilidade que viabiliza o uso de canais sensoriais 
distintos; a avaliação contínua e dinâmica; a autoavaliação; a manutenção da mesma 
atividade/exercício de acordo com as necessidades educacionais do aluno; o ajuste 
do nível de complexidade da atividade; o desenvolvimento de hábitos e de disciplina 
para sua utilização; a motivação, pois podem ser inseridos temas, cores, figuras, 
formas que atendem aos interesses dos alunos, estimulando-os, de diferentes 
maneiras, a realizarem as atividades propostas, entre outras (GIROTO; POKER; 
OMOTE, 2012, p. 21).   

 

 Na presente pesquisa, a fala da professora PB corrobora as ideias dos autores aqui 

citados, na medida em que ela afirmou que “é possível criar situações que permitam aos 

alunos resolver problemas reais e aprender com o uso do software”. Desse modo, para essa 

professora, suas ações mediadoras auxiliam no desenvolvimento de diversas situações de 

aprendizagem. Barros (2012) argumenta que desenvolver estratégias que resultem em 

experiências exitosas não é um processo fácil, contudo, direcionar ações que favoreçam as 

diversas formas de aprendizagens de cada sujeito promove a prática inclusiva. Defende-se 

que, mesmo que as TDIC disponibilizem uma variedade de atividades que favoreçam o 

aprendizado da leitura e da escrita, o professor do AEE deve adequar essas atividades 

mediante as especificidades do aluno com DI. Nesse sentido, essas atividades devem ser 

propostas de forma desafiadora, a fim de promover a aprendizagem e o desenvolvimento 

desse aluno.  

                                                           
29 Com base nos estudo de Brian Street (2003), Matias (2016, p. 94) conceitua “Letramento Digital como um 
conjunto de práticas situadas de uso da leitura e da escrita com apoio do suporte tecnológico”.  
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 Com base nas reflexões aqui apontadas, definiu-se um trabalho colaborativo entre 

pesquisadora e as professoras participantes da pesquisa, a fim de selecionar atividades do 

módulo Ler do software Luz do Saber. Os planejamentos ocorreram na frequência semanal e 

resultaram em dez sessões. A seguir, ilustra-se a tela de início do módulo Ler com as dez 

aulas propostas.    

 

       Imagem 16- Tela de início das aulas do módulo Ler  

 

 

      Fonte: software Luz do Saber (2017) 

 O módulo Ler é composto por dez aulas e em cada uma há um quantitativo 

significativo de atividades. Para o desenvolvimento das sessões de intervenção, foram 

selecionadas atividades no interior de cada aula, conforme se demonstra no quadro 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

Quadro 10: Atividades desenvolvidas nas sessões com o uso do software Luz do Saber   
 

Aulas 

 

Tema 

 

Texto 

 

Questões específicas 

    

      

 

 

 

  01 

              

 

 

 

 

      Bola 

 

 

 

 

Letra da 
música: 
Trem da 
Alegria 

01- Interpretação de texto;  
11- Identificar o título do texto na imagem disponível na questão;  
13- Comparar as palavras de duas frases em iguais e diferentes;  
16- Marque a opção que representa essa imagem; crianças brincando de 
bola;  
25- Marque as palavras que se relacionam com o texto “A BOLA” 
(JOGADOR, FUTEBOL, PATINS...);  
26 e 27- Descubra a palavra (imagem e letras soltas para formar as 
palavras: FUTEBOL; REDE);  
30- Clique na imagem e escreva a palavra (imagem de um ponto de 
interrogação; ao clicar, fala a palavra BOLA);  
31- Qual nome representa a figura? (opção 2- TRAVE); 32- Forme as 
palavras (imagens: BOLA, GRAMA, CAMPO, TRAVE); No rodapé da 
questão, são disponibilizadas as sílabas: PO- BO- VE- TRA- MA- 
GRA- LA e CAM);    
34- Separar as sílabas das palavras: TREINADOR, GRAMA, 
FUTEBOL, TIME e JOGADOR;  
35- Sílaba inicial da figura: BOLA; 
38- Número de sílabas do nome da imagem: TRAVE 

   

    

   

 

 

  02 

            

 

    

 

 

   Boneca 

 

 

 

Boneca de 
milho; 
Autor: 
Rangel 
Alves da 
Costa; 

-Tipo do 
texto: 
Poesia 

01- De acordo com o texto, a BONECA DE MILHO é: (opção 3- uma 
espiga de milho); 
08- Quantas palavras há no título do texto “BONECA DE MILHO”? 
(resposta-3); 
21- Leia as palavras e digite ao lado: ROÇA, SORRISO, ARREMATE, 
COLHEITA, PALHA, MILHARAL, GRÃO, MECHA, EXALANDO, 
e AMARELO; 
25- Escreva o nome da imagem: BONECA;  
26 e 27- Descubra o nome das figuras: CORAÇÃO; MILHO, (imagem 
e letras soltas para formar as palavras); 
28- Qual alimento feito com milho está presente nessa imagem? (opção 
4- PIPOCA); 
31- Forme o nome das figuras (imagens: CORAÇÃO, MILHO, 
CABELO, PERFUME, BONECA, FLOR). No rodapé da questão, são 
disponibilizadas as sílabas para formar as palavras; 
34- Separe as sílabas: MINGAU, PAMONHA, BOLO, PICOLÉ, 
PIPOCA; 
36- Marque a sílaba inicial do nome dessa figura: PIPOCA- PI; 
40 e 41- Complete as palavras com as vogais: MINGAU, PIPOCA, 
PICOLÉ, PAMONHA; com consoantes: FLOR, CORAÇÃO, 
BONECA e CABELO. 

 

    

 

 

   03 

 

           

 

 

 Brigadeiro 

 

 

 

Vídeo 
“Fazendo 
brigadeiro 
de panela”; 
Texto: 
Brigadeiro 
de panela; 

01- Qual o nome da comida receitada no texto? (opção 3- Brigadeiro de 
panela);  
05- Para que serve o texto “BRIGADEIRO DE PANELA”? (opção 2- 
ensinar a fazer um doce); 
19- Agrupe as imagens no conjunto correspondente à sílaba inicial: TA 
e LA (imagens: TACO, TALHER, LARANJA, LAGOSTA, 
LAGARTA, LATA, TAPETE e TATU); 
20 e 21- Forme o nome de cada imagem: (BRIGADEIRO, LATA, 
PANELA e FOGO); (MÃO, LEITE, COCADA, COLHER, 
CHOCOLATE e PASTEL). No rodapé das questões são 
disponibilizadas as sílabas para formar as palavras; 
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tipo de 
texto: 
receita 

25- Separe as sílabas: COLHER, BRIGADEIRO, MÃOS, 
MARGARINA e RECEITA;   
26- Qual o número de sílabas do nome da figura? (PANELA); 
27 e 28- Escreva o nome das figuras: (PANELA); (COLHER); 
33, 34 e 35- Escreva o nome das figuras: (FOGO); (PANELA); 
(LEITE)- imagem e letras soltas para formar as palavras; 
36- Complete as palavras (VOGAIS): PASTEL, BRIGADEIRO, 
COCADA, EMPADA; 

 

   

 

 

 

 

   04 

 

             

 

 

 

 

 Futebol 

 

 

 

 

Texto: 
Biografia 
do Neymar 
(jogador da 
seleção 
brasileira) 

01- Qual o nome do jogador retratado no texto “BIOGRAFIA”? (0pção 
1- NEYMAR); 
16- Jogo da memória (imagens e palavras: MENINO, PELÉ, 
NEYMAR, TAÇA, BRASIL, RONALDO e OLHEIRO); 
17- Ligue as palavras às imagens correspondentes: BRASIL, 
MERENGUE, NEYMAR, TAÇA e PELÉ; 
20- Forme as palavras: FUTEBOL, NEYMAR, TAÇA, BRASIL e 
PELÉ. No rodapé da questão são disponibilizadas as sílabas para formar 
as palavras; 
21- Marque as palavras que começam com a sílaba: NE, (CRAQUE, 
NEBLINA, NEGRO, MERENGUE, MENINO, NEVE, ESPANHA, 
NETO e TRAVE); 
22- Marque as palavras que possuam a sílaba: MA (TIME, GOL, 
BOLA, MAÇÃ, CAMA, MERENGUE, CAMPEÃO, MADRID e 
MAMÃE); 
24- Separe as sílabas: FUTEBOL, NEYMAR, JOGADOR, TIME e 
CLUBE; 25- Quantas sílabas têm a palavra “FUTEBOL”? 
26- Descubra e escreva as palavras (as palavras estão com as sílabas 
invertidas para o aluno colocar na ordem correta): BE-CLU, DOR-GA-
JO, BOL-TE-FU, PA-CO, MAR-NEY, e ME-TI; 
27- Descubra o nome da imagem: BRASIL; (imagem e letras soltas 
para formar a palavra); 
29- Complete as palavras (VOGAIS): MERENGUE, OLHEIRO, 
BRASIL e NEYMAR e 32- Quantas letras tem a palavra 
“CAMPEONATO”? 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
   05 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
Amarelinha 

  
 
 
 
 
 
Vídeo: 
Como pular 
amarelinha; 
Texto: 
Regras do 
jogo 
amarelinha. 

01- O texto fala sobre? (opção 2- AMARELINHA); 02- O texto 
“QUEM NUNCA PULOU AMARELINHA” serve para? (opção 2- 
ensinar uma brincadeira); 
14- Quantas sílabas têm o nome dessa brincadeira? (imagem: 
AMARELINHA); 
17- Clicar, arrastar e colocar nas caixinhas as palavras que possuam: 
uma sílaba, duas sílabas: PEDRA, MÃO, GIZ, PULAR, CÉU, PÉ, 
CASA e JOGO;  
27- Quebra-cabeças (imagem e sílaba: PETECA, CORDA e PIPA); ao 
clicar e arrastar a questão, ler a sílaba escolhida pelo aluno; 
28- Ligue cada palavra à imagem correspondente: PIPA, CORDA, 
PETECA, BOLA e AMARELINHA; 
29, 30 e 31- Descubra os nomes das brincadeiras: PETECA; CORDA; 
PIÃO; (imagem e letras soltas para formar as palavras); 
 32 e 33- Escreva o nome da brincadeira: FUTEBOL; AMARELINHA, 
(disponibiliza a imagem e o aluno digita o nome); 
34- Clicar, arrastar e colocar nas caixinhas as palavras que possuam: 
uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas e cinco sílabas: 
AMARELINHA, CARIMBA, PATINS, FUTEBOL, CORDA, 
ADEDONHA, BICICLETA, PETECA e PIÃO; 
35- Separe as sílabas: FUTEBOL, MACACA, PETECA, CORDA e 
PIÃO. 
36- Encontre as palavras que estão escondidas abaixo: AMARELINHA, 
RODA, FUTEBOL, ADEDONHA, CARIMBA e ESTÁTUA. 
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06 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

    

Árvore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música: 
Dona árvore 
Autoria: 
Bia Bedran 

Texto: letra 
da música-
Dona árvore 

 

 

 

01- No texto “DONA ÁRVORE”, a árvore é? (opção 3- muito feliz); 
 02- Qual animal é citado no texto “DONA ÁRVORE”? (opção 4- 
MACACO);   
06- Quantas partes tem a árvore? (imagem da árvore com suas partes: 
FOLHA, FLOR, FRUTO, TRONCO e RAIZ); 
08- Complete os versos (trecho da música de autoria de Bia Bedran: 
TRONCO,-----------GALHOS TEM; FRUTO E --------E RAIZ. DONA-
------VAI BEM E É MUITO---------). No rodapé da questão são 
disponibilizadas as palavras que completam as lacunas de acordo com a 
música;  
20- Jogo da memória: imagem e palavras correspondentes. (FOLHAS, 
LARANJA, FLOR, BANANA, MELANCIA, CAJU. MACACO e 
ÁRVORE); 
22- Forme o nome da gravura (imagens: RAIZ, LARANJA, CAJU, 
MACACO, MELANCIA e ÁRVORE). No rodapé da questão são 
disponibilizadas as sílabas para formar as palavras; 
 23- Marque as palavras que começam com a sílaba: AR (ARCO, 
GALHOS, RAIZ, ABACAXI, FLOR, ARTILHEIRO, ATLETA, 
ARMÁRIO,e ASTRO); 
25- Separe as sílabas: FLOR, RAIZ, ÁRVORE e FOLHAS; 
28 e 29- Complete as palavras (vogais e consoantes): ÁRVORE, 
MACACO, TRONCO, FOLHAS; BANANA, LARANJA, CAJU, 
MELANCIA; 
30 e 31- Escreva o nome das figuras: CAJU; RAIZ;  

 

 

 

 

 

 

 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pipa 

 

 

 

Vídeo: 
Como 
confecciona
r uma pipa; 

Texto: 
como 
confecciona
r uma pipa- 
matérias e 
modo de 
fazer. 

 
01- O texto que você leu ensina a fazer. (opção 4- PIPA); 
08 e 09- Escreva o nome da imagem: PIPA; 
10- Ligue as palavras às imagens correspondentes. (CARTOLINAS, 
TESOURAS, BARBANTES, LAÇO e CANUDO); 
11- Forme os nomes das figuras. (CARTOLINAS, CANUDO, PIPA, 
BARBANTE, LAÇO e TESOURA). No rodapé da questão estão 
disponíveis as sílabas que formam as palavras; 
12- Marque as palavras que possuam a sílaba PA. (PIPA, BARBANTE, 
LINHA, LAÇO, PALITO, MAPA, PANELA, TAPETE, SAPATO, 
PAPAGAIO, PACOTE e CARTOLINA); 
21- Separe as sílabas: CEROL, RABIOLA, RELÂMPAGO, ARRAIA e 
LINHA; 
28- Texto: MINHA PIPA, Autora: Rosângela Trajano. Qual o título 
desse poema? (opção 3- Minha pipa); 
41- Memória da sílaba inicial da palavra (sílaba e imagem: BO- 
BOLICHE; CAR- CARRO; PE- PETECA; PI- PIPA; PA- PATINS; BI- 
BICICLETA;  
42- Marque somente as vogais da palavra que você vê na figura: 
BRINQUEDOS; 
43- Caça-palavras: (PIPA, BONECO, BICICLETA, PETECA, 
PATINETE e CORDA);  
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  08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Pato 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: 
trava-língua 
com a 
palavra 
PATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01- Que casal de animais é citado no texto que você leu? (opção 04- O 
PATO E A PATA);   
02- Nesse texto a palavra “PATO” se repete: (opção 03- oito vezes); 
03- O som que mais ouvimos nesse texto é o da letra: (opção 02- P); 
08- Marque, na segunda frase, as palavras diferentes da primeira: O 
PATO LONGE DA PATA; O PATO PERTO DA GATA; 
11- Leia as palavras e digite ao lado: PÁSCOA, PATA, PERTO, 
PAISAGEM, PACTO, PANELA, PAZ, PANTURRILHA, PÃO e 
PALITO; 
12- Encaixe as palavras que possuam: uma sílaba, duas sílabas, três 
sílabas e quatro sílabas, clique e arraste em direção à caixinha correta. 
(PANELA, PAISAGEM, PALITO, PARAFUSO, PORTA, PÃO, PAZ, 
PALITEIRO, PACTO, PAI, PAPAGAIO e PATA);  
17- Marque as palavras que terminam com: TO. (ALFABETO, APITO, 
PATO, PAISAGEM, PORTA, LAGARTO, TOMATE, CATAVENTO 
e PANELA); 
18- Marque onde está escrita a sílaba inicial do nome dessa imagem: 
PORTA, (opção 04- POR);  
30- Complete as palavras: MENINA, ARANHA, GALINHA e 
BANANA; 
31- Reescreva dobrando a letra “R” e descubra novas palavras: (ERA, 
MORO, CORO, CARO, ARANHA e CARETA;  
32- Memória da sílaba inicial (imagem e sílaba) 
44- Caça-palavras (LANCHE, ILHA, BOTE, PRAIA, PATINHOS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunização         

 

 

 

 

 

 

Música: 
NATUREZ
A; Cantor: 
Tim Maia 

Texto: letra 
da música 
NATUREZ
A. 

 

01- No texto “IMUNIZAÇÃO RACIONAL”, a expressão “QUE 
BELEZA” é? (opção 02- SENTIR A NATUREZA); 
02- Quantas vezes a palavra “NATUREZA” aparece na canção? (uma 
vez); 
03- Qual o título da canção? (opção 02- IMUNIZAÇÃO RACIONAL); 
11- Forme o nome das figuras (PORTA, VIOLÃO, NATUREZA e 
ILHA), as sílabas estão disponíveis no rodapé da questão; 
12- Encaixe as palavras que possuam: uma sílaba, duas sílabas, três 
sílabas (VEM, CLARO, BELEZA, MUNDO, FUTURO, PUREZA, 
PORTA, MAL, BEM, ESCURO, VAI e MEDO); 
13 e 14- Descubra a palavra. (imagem: PORTA; NATUREZA), letras 
soltas para a formação das palavras;  
15- Marque as palavras que começam com a letra I: ISOPOR, IRMÃO, 
ILHA, IGREJA, PUREZA, BELEZA, IMUNIZAÇÃO, IDADE, 
IGUAL, FELICIDADE, MUNDO e ESCADA; 
16- Caça-palavras: IMUNIZAÇÃO, NATUREZA, NACIONAL, 
FUTURO, BELEZA e MUNDO;  
24- Ligue as palavras às imagens correspondentes. (TECLADO, 
VIOLÃO, MICROFONE, PANDEIRO e FLAUTA);  
26, 27 e 28- Escreva o nome das figuras: TECLADO; MICROFONE; 
BATERIA; 
32- Complete as palavras (VOGAIS): BATERIA, MICROFONE, 
PANDEIRO e TECLADO; 
33- Caça-palavras: ARTISTA, MÚSICA, CANTOR, INTÉRPRETE, 
COMPOSITOR e TALENTO. 
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  10 

 

 

 

 

 

 

     ECO 

               

 

 

 

Ler o texto: 
Palavra 
Cantada; 

- não tem o 
nome do 
autor; 

 

01- Na canção, o autor diz que quando vê a mata tão verdinha... (opção 
04- Se sente um periquito); 
02- O autor diz também que, quando toma sol por muito tempo, (opção 
03- Se sente um ovo frito); 
13, 14 e 15-  Escreva o nome da figura: (PERIQUITO; MUNDO; 
CABRITO). Disponibiliza letras soltas para a formação das palavras; 
20- Jogo da memória: OVELHA, SOL, CLONE, ECO, MUNDO, 
TERRA, MATA e DOCE; 
27- Escreva a palavra (imagem: MACACO); 29- Escreva o nome da 
figura: GALHO;  
32- Complete as palavras (consoantes): GALHO, FOLHA, MACACO e 
CABRITO; 39- Escreva o nome da figura: TARTARUGA; 
40- Qual palavra tem o mesmo número de sílabas do nome dessa 
figura? (opção 02- PERIQUITO); 
41- Encaixe as palavras nas caixinhas adequadas: TAR; TA; RU; GA, 
(palavras: TARCÍSIO, GAVIÃO, TAPIOCA, TARDE, GALO, 
TAMANDUÁ, RUA, TATU, TARSILA, GALHO, RUÍDO e RUBI);  
43- Caça-palavras: PLANETA, AR, ÁRVORE, ÁGUA, SOLO e 
ANIMAIS. 

 Fonte: Adaptado com base no Software Luz do Saber (2017) 

  

 O quadro 10 detalha todas as questões selecionadas para o desenvolvimento das 

dez sessões de intervenção, com base nas especificidades das alunas e no nível conceitual da 

escrita silábico.  

 Nesta subcategoria, verificou-se a dependência das ações mediadoras do professor 

do AEE para contribuir para a evolução da leitura e da escrita de alunos com DI. Verificou-se 

ainda que as atividades disponibilizadas pelo software são relevantes para alunos em processo 

de alfabetização, visto que são pertinentes para o processo de escrita. Nas observações 

iniciais, constatou-se que as professoras, apesar de utilizarem o software em suas atividades, 

não mediavam de modo a favorecer a continuidade das atividades dentro do programa, 

considerando as fases de alfabetização propostas no software.   

 

4.3.2 O uso do software Luz do Saber como recurso computacional para a alfabetização 

de alunos com DI 

 

 A análise desta subcategoria busca responder ao segundo objetivo específico, a 

saber: averiguar, no contexto da SRM, por meio de um acompanhamento colaborativo ao 

professor do AEE, em que medida o uso do software Luz do Saber como recurso e estratégia 

de mediação pode contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético por estudantes 

que apresentam DI. É importante ressaltar que não se tem a intenção de apontar falhas ou 

criticar o software Luz do Saber. Esta pesquisa objetiva observar a importância do software 
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para o processo de alfabetização de alunos com DI junto às ações mediadoras das professoras 

do AEE. Nesse sentido, inicialmente, foram analisados estudos sobre a temática do uso de 

softwares com alunos em processo de alfabetização. Em seguida, apresentam-se os dados 

coletados nessa pesquisa, em conjunto com estudos relacionados ao uso de softwares para 

alfabetização de alunos com DI.  

 Os estudos desenvolvidos por (FERREIRO, 1996; LANDIN, 2015; MAIA, 2013; 

MARCONDES, 2016; RIBEIRO, 2009; SCATTONE; MASINI, 2007; SENGIK; 

VALENTINI; TIMM, 2017; SOARES; ARENA, 2013; TERRA, 2013; XAVIER, 2002) 

discorrem sobre o uso de recursos computacionais que possam contribuir com o aprendizado 

de alunos em processo de alfabetização. Os autores afirmam que esses recursos permitem que 

os alunos criem métodos para resolver os desafios propostos pelos ambientes digitais de 

aprendizagem. Eles acrescentam, ainda, que esses ambientes digitais de aprendizagem 

disponibilizam para os professores meios de adaptarem as atividades de acordo com as 

necessidades dos alunos. Esses ambientes oferecem um aprendizado de forma lúdica com 

modelos educacionais audiovisuais sofisticados e acessíveis tanto ao ambiente escolar como 

familiar. Dessa forma, o aprendizado da leitura e da escrita torna-se mais atraente com o uso 

de softwares, além de promover maior autonomia no processo de alfabetização e letramento 

digital.  

 Landin (2015, p. 917) afirma que “os softwares são linguagens informacionais 

que fazem com que os recursos tecnológicos funcionem”, os quais estão disponíveis em dois 

formatos, a saber: os softwares livres, que permitem ao usuário modificar o seu conteúdo de 

acordo com as necessidades dos alunos; e os softwares não livres, que precisam ser adquiridos 

por meio de valores estipulados pelo criador do programa, com direitos autorais reservados. O 

software Luz do Saber pertence ao grupo de softwares livres, visto que permite ao usuário 

“fazer modificações e ampliá-lo no futuro, mas livre, também, na possibilidade de cada 

educador poder moldar e adaptar suas atividades, incluir novos textos, imagens, vídeos e 

animações de acordo com sua realidade” (CARVALHO, at al 2008, p. 220). Carvalho (2008) 

utilizou o software Luz do Saber para verificar a sua eficácia no processo de alfabetização de 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. Na presente pesquisa, pretendeu-se verificar a 

contribuição desse software diante das ações mediadoras das professoras participantes do 

estudo com alunas com DI em processo de alfabetização.  

 Desde o primeiro encontro de observação, percebeu-se que as alunas conheciam 

as letras do alfabeto. Elas liam e escreviam palavras formadas por sílabas canônicas.
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 Quanto ao número de sílabas, as alunas se restringiam a ler e escrever com 

autonomia algumas palavras de duas sílabas e que, geralmente, pertenciam ao seu repertório 

de palavras. Observou-se também que tanto as professoras como as alunas usavam os 

ambientes digitais de aprendizagem e já utilizavam o computador em atendimentos anteriores 

à pesquisa.  

 Desse modo, destacam-se os relatos das professoras referentes ao uso do software 

Luz do Saber, que contribuíram com suas ações diante do processo de alfabetização das 

alunas com DI, a saber: 

 

PA: “Procuro usar o LUZ DO SABER como mais uma ferramenta de acessibilidade ao 

aprendizado dos alunos com DI”.  

PB: “A criança comanda o computador com muita satisfação, assim possibilitando realizar os 

módulos com sucesso”.   

PC: “... utilizo o computador também para que eles possam interagir com o mundo virtual”.  

Os relatos das professoras apontaram atributos positivos em relação ao uso do 

software Luz do Saber: 1) Ferramenta de acessibilidade ao aprendizado; b) Satisfação ao usar 

o computador (aluna); e c) Interação com o mundo virtual. Tais atributos são importantes, 

pois salientam que, mesmo com um histórico de exclusão e fracasso escolar, o aluno com DI 

tem a possibilidade de desconstruir esse estigma que o impede de conquistar sua autonomia 

nas situações de aprendizagem. Percebe-se, nos relatos, que as professoras consideram o uso 

do software Luz do Saber como um recurso propulsor que contribui com o processo de 

alfabetização das alunas com DI. Pontua-se que o aluno com DI, apesar de estar no ambiente 

escolar, não raro chega ao final do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Quais atores 

são responsáveis por essa situação de fracasso? Professores? Familiares? Ou o próprio aluno 

com DI? Observou-se que esse processo envolve todos esses atores.   

Os estudos de Benitez e Domeniconi (2014) corroboram essa constatação por 

realizarem uma pesquisa que contou com a participação dos agentes educacionais (professores 

de sala de aula, professores da educação especial e pais). O estudo objetivou operacionalizar e 

avaliar uma capacitação, de modo a promover o ensino compartilhado de leitura e escrita para 

alunos com DI e autismo incluídos na escola regular. As pesquisadoras propuseram aos 

agentes a tarefa de atuarem com estratégias pedagógicas diferentes. Ou seja, o professor do 

AEE com as ferramentas tecnológicas, os pais com livros de histórias em ambiente familiar e 

os professores de sala de aula comum com a literatura de um texto oral e com atividades 

presentes na língua portuguesa. Os resultados indicaram que a capacitação dos agentes 
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educacionais pode ser considerada como suporte para os professores em sua ação educativa 

com alunos com DI e com os demais. O trabalho colaborativo entre os considerados agentes 

educacionais promoveu o desenvolvimento da aprendizagem, visto que propiciou um 

ambiente com condições necessárias ao processo inclusivo (FANTACINI; DIAS, 2015).  

Nesta pesquisa, reflete-se que o modelo de trabalho colaborativo pode ser voltado 

para as novas tecnologias tanto em ambiente familiar como escolar. Em conformidade com os 

relatos das professoras, os ambientes digitais de aprendizagem possibilitam às alunas com DI 

a experiência da autonomia de produzir, junto às ações mediadoras, conhecimentos tanto na 

leitura como na escrita, os quais podem minimizar a condição de fracasso escolar desse 

alunado. 

 Cruz (2013), em seus estudos sobre o ambiente virtual de aprendizagem para 

letramento de alunos com deficiência intelectual, reflete que: 

 
A questão do fracasso escolar, de maneira geral, ainda é bastante significativa no 
cotidiano de nossas escolas e não está relacionada a um fator específico, como a 
deficiência. Infelizmente, no entanto, a questão da deficiência intelectual cria um 
mito em torno do sujeito e de suas possibilidades de aprendizagem. Não somente no 
discurso do senso comum, mas também nas entrelinhas de discursos de médicos, 
educadores, psicólogos, linguistas e até mesmo de documentos legais não raramente 
se encontra a mensagem de que a pessoa com comprometimento cognitivo é incapaz 
de aprender a ler e escrever (CRUZ, 2013, p. 18).  
 

. A autora pondera que o histórico de fracasso escolar dos sujeitos com DI ainda é 

relevante no contexto escolar, e por isso cabe aos atores envolvidos refletir sobre suas ações 

inclusivistas e proporcionar a esse alunado condições necessárias a sua aprendizagem e seu 

desenvolvimento. O uso das novas tecnologias deve ser priorizado para promover o 

aprendizado dos alunos com DI. Assim, professores e até mesmo familiares precisam ser 

detentores do conhecimento sobre o uso de computadores e das tecnologias.    

 Machado (2015) fez um estudo sobre o professor do AEE e o uso das tecnologias 

educacionais. A autora apontou que a formação inicial e continuada desse profissional deve 

envolver essa temática. De forma análoga, Pedro (2012, p. 87) reflete que “é fundamental a 

informação para os professores a respeito da adoção da TIC 30, tanto nos cursos de formação 

inicial quanto continuada. Essa formação deve contemplar a exposição das ferramentas e 

softwares que podem ser utilizados na educação”. Dessa forma, o profissional especialista 

consegue manusear adequadamente esses recursos disponíveis no AEE com práticas 

renovadoras que contribuam com o processo de alfabetização do aluno com DI.  

                                                           
30 Tecnologias da Informação e comunicação. 
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                 Nesta pesquisa, no que se refere ao uso de práticas com o computador para a 

alfabetização de alunos com DI, destaca-se o relato da PA, que faz a seguinte afirmação: 

“Faço uso do LUZ DO SABER, com alguns alunos, mas também gosto de pesquisar as 

novidades da internet neste ponto, pois nela encontro muitas atividades que promovem a 

estimulação cognitiva, desafiando o raciocínio deles”. Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) 

propõem que o AEE deve oferecer atividades que contribuam para a autonomia do aluno com 

DI. “Esse atendimento deve se fundamentar em situações-problema que exijam que o aluno 

utilize seu raciocínio para a resolução de um determinado problema” (GOMES, POULIN, 

FIGUEIREDO, 2010 p. 8). Percebe-se que a PA tem a intenção de desenvolver o atendimento 

desse alunado mediante atividades diferenciadas, com o uso tanto do software Luz do Saber 

como de sites na internet, para contribuir com o processo de alfabetização da A1. Entretanto, 

verificou-se que, nas sessões iniciais de observação, os recursos computacionais (que 

oferecem atividades lúdicas e situações-problema que desafiam o aluno com DI) foram pouco 

utilizados no contexto geral da observação.   

 Na literatura, os autores (GOMES, POULIN, FIGUEIREDO, 2010 p. 8) destacam 

que “o computador se constitui como um recurso importante para expressão do aluno, além de 

outros recursos de que o professor pode lançar mão para permitir a manifestação do 

conhecimento da criança”. Logo, a proposição dos autores delineia o trabalho do profissional 

especialista, o qual necessita se aprofundar em estudos voltados para a alfabetização com o 

uso dos Recursos Computacionais, visto que esses recursos permitem ao professor vivenciar 

experiências exitosas no processo de alfabetização dos alunos com DI. Em relação ao uso de 

software no ambiente escolar, para alunos com deficiência, Valente (1999) afirma que: 

 
A análise dos softwares procura enfatizar a compreensão, porque ela permite ao 
aluno se preparar para a sociedade do conhecimento. Porém, há uma outra razão 
para enfatizar a compreensão, relacionada com o aspecto afetivo. O esforço para 
criar ambientes de aprendizagem baseados no computador para diferentes 
populações como alunos da escola regular [...] mostrou que, quando é dada a 
oportunidade para essas pessoas compreenderem o que fazem, elas experienciam o 
sentimento do empowerment 31, a sensação de que são capazes de produzir algo 
considerado impossível. Além disso, conseguem um produto que eles não só 
construíram, mas compreenderam como foi realizado. Eles podem falar sobre o que 
fizeram e mostrar esse produto para outras pessoas. É um produto da mente deles, e 
isso acaba propiciando uma grande massagem no ego (VALENTE, 1999, p. 97). 

 

                                                           
31 Em sua forma literal, o termo inglês empowerment significa “empoderamento”, um neologismo que designa as 
relações de poder dentro de uma sociedade.  
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 O autor pondera que, ao confiar no seu potencial, o indivíduo consolida novos 

conhecimentos, dado que é um passo propulsor do desenvolvimento e da aprendizagem, visto 

que, ao assumir essa postura, o aluno com DI se permite, por meio da mediação pedagógica, 

desenvolver suas potencialidades. O estudioso acrescenta ainda que “se mantivermos um 

ambiente rico, desafiador e estimulador, qualquer indivíduo será capaz de aprender sobre 

praticamente qualquer coisa. Este deveria ser o objetivo principal da escola compatível com a 

sociedade de conhecimento” (VALENTE, 1999, p. 97).   

 Esse pensamento de Valente se coaduna com as falas das professoras, sujeitos da 

pesquisa, pois a visão que elas apresentaram na entrevista sobre os recursos computacionais 

suscita a hipótese de que são recursos propulsores para o processo de alfabetização dos alunos 

com DI. No entanto, como mencionado anteriormente, nas cinco sessões de observação 

inicial, as professoras realizaram com frequência atividades xerografadas. Logo, no 

planejamento das dez sessões com o uso do software Luz do Saber, foram utilizados somente 

os recursos oferecidos pelo módulo “Ler”, com as adequações necessárias, entre as quais as 

professoras selecionaram questões específicas que pudessem contribuir com o processo de 

alfabetização das alunas. Observou-se que os planejamentos foram relevantes para delinear as 

ações mediadoras 32 das professoras, participantes da pesquisa, visto que essa prática 

contribuiu para o progresso das sessões realizadas.  

 No presente estudo, os planejamentos colaborativos entre a professora e a 

pesquisadora eram analisados a cada encontro semanal, os quais produziram reflexões 

significativas, que norteavam as sessões posteriores. As professoras percebiam e comentavam, 

em cada planejamento, as evoluções apresentadas pelas alunas e o quanto os planejamentos 

eram importantes para identificar as estratégias de mediação necessárias nas sessões 

seguintes. As alunas realizavam nos atendimentos as atividades das dez sessões planejadas, do 

software Luz do Saber, na frequência de duas vezes por semana, desse modo que as aulas do 

módulo “Ler” foram divididas nos horários e atendimentos semanais. No decorrer da 

pesquisa, as alunas começaram a entender a dinâmica das atividades propostas pelo software e 

a apresentar maior autonomia em realizá-las. Entretanto, observou-se a resistência das 

professoras, mesmo que de forma involuntária, em não permitir que a autonomia das alunas 

alcançasse o seu potencial, pois as alunas realizavam as atividades de forma lenta, e as 

                                                           
32 As ações mediadoras definidas nos planejamentos das dez sessões com o uso do software Luz do Saber  serão 
apresentadas detalhadamente na subcategoria 4.3.3, O uso do software Luz do Saber no AEE: as diferentes 
formas de mediação.  



164 
 

professoras demonstravam que a lentidão interferia na capacidade de autonomia desses 

alunos.  

 Em consonância com esses dados da pesquisa, apontam-se os estudos de 

Vigotsky, (2010) sobre a educação escolar de crianças com deficiência. O autor considera 

relevante compreender como ocorre o processo de desenvolvimento a fim de perceber a 

maneira como essa criança se comporta mediante os desafios apresentados.  Assim, percebe-

se que as professoras interpretavam essa demora em desenvolver o raciocínio não como uma 

especificidade das alunas, mas como o não entendimento da questão abordada. Desse modo, 

em alguns momentos, de forma precipitada, as professoras conduziam as alunas à resposta 

correta.  Portanto é essencial, nesse processo, que o professor do AEE perceba as limitações e 

as especificidades do aluno com DI para que, assim, possam estabelecer ações que promovam 

relações de ensino significativas (FANTACINI; DIAS, 2015; FREITAS, 2012; LEONEL; 

LEONARDO, 2014; LOPES; MARQUEZINE, 2012; MENDONÇA; SILVA, 2015).  

                  O uso das novas tecnologias na educação, especialmente a utilização de softwares 

educacionais, envolve vários estudos, como os desenvolvidos por (BARROS, 2017; 

CABRAL e BOTTENTUIT JUNIOR, 2016; CRUZ, 2013; FARIAS at al, 2013; 

FIGUEIREDO; POULIN, 2016; GALVÃO FILHO, 2016; GOMES; OLIVEIRA; CALÍOPE, 

2018; HEIN at al, 2010; MARCIANO, 2014; OLIVEIRA, 2017;  PEDRO, 2016; PEDRO e 

CHACON, 2013; RODRIGUES; FERNANDES, 2015; SALOMÃO; SOUZA, 2015; 

SILVIA; PARADEDA, 2013; TRINDADE, 2016), que tanto objetivaram verificar a eficácia 

do uso de softwares para alunos com DI em processo de alfabetização, como perceber a 

prática do professor do AEE junto às novas tecnologias nas SRMs.   

                   Os estudos de (BARROS, 2017; FARIAS at al, 2013; GALVÃO FILHO, 2016; 

GOMES; OLIVEIRA; CALÍOPE, 2018; HEIN at al., 2010; OLIVEIRA, 2017; PEDRO; 

CHACON, 2013; SILVA; PARADEDA, 2013; TRINDADE, 2016) que utilizaram softwares 

com atividades de associação, correspondência, alfabetização e introdução à matemática para 

alunos com DI em processo de alfabetização, tais como os softwares Alfabetização fônica, 

Jogos sérios (com o uso do jogo MoviLetrando), SACDI MOBILE v1.0, ABC de Sebram, 

Hagáquê, Leitor de tela e o SCALA web, concluíram que, mediante a qualidade da mediação, 

os alunos com DI podem ter avanços significativos nos processos de leitura e escrita. Eles 

também evidenciaram a importância da atuação dos professores aliados ao uso dos recursos 

tecnológicos, que pode favorecer um ambiente propício ao desenvolvimento e à aprendizagem 

desse alunado. Os autores apontam ainda que os ambientes digitais de aprendizagem são 
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propulsores para uma aprendizagem atraente e diferenciada para alunos com DI em processo 

de alfabetização. Eles ponderam também que a escolha dos softwares deve ser realizada de 

forma individual e adequada às necessidades do aluno. Os pesquisadores sugerem que é 

indispensável a capacitação dos professores do AEE para o manuseio e a escolha dos recursos 

computacionais necessários nesse processo.   

       Já os estudos de (CABRAL, 2016; CABRAL; BOTTENTUIT JUNIOR, 2016; 

MASCIANO; SOUZA, 2014; RODRIGUES; FERNANDES, 2015; SALOMÃO; SOUZA, 

2015) que objetivaram verificar a prática do professor do AEE junto às novas tecnologias nas 

SRMs concluíram que os professores evitam os ambientes digitais de aprendizagem devido a 

barreiras que impossibilitam o uso desses recursos, como a falta de suportes técnicos, a 

ausência de internet e a falta de conhecimentos necessários ao manuseio dos equipamentos 

tecnológicos. Eles acrescentam ainda que os professores percebem a relevância do uso dos 

ambientes digitais de aprendizagem para o desenvolvimento de sua prática junto ao aluno com 

DI, porém, não utilizam com frequência esses recursos. Os pesquisadores sugerem maiores 

investimentos no desenvolvimento de softwares específicos para alunos com DI, os quais 

atendam as suas necessidades de aprendizagem.   

       Retomando os relatos das professoras participantes da pesquisa, sobre o uso do 

software Luz do Saber, elas atribuíram três características relevantes para o processo de 

alfabetização: A PA relatou que o software é uma “ferramenta de acessibilidade ao 

aprendizado”; a PB mencionou que “a A2 tem satisfação de usar o computador no processo de 

escrita”; e PC relatou que “era importante a A3 utilizar o computador como interação com o 

mundo virtual”. Os relatos das professoras corroboram com os estudos citados sobre as 

contribuições do uso de softwares nos ambientes digitais de aprendizagem para o processo de 

alfabetização de alunos com DI.  

       A pesquisa de Cruz (2013) vai ao encontro do relato da PB referente à satisfação 

do aluno com DI ao manusear o computador e ao encontro do relato da PA, que caracteriza o 

computador como ferramenta de acessibilidade ao aprendizado. Para Cruz (2013), “a cultura é 

produzida através do uso de instrumentos e signos na interação entre os homens; estes 

recursos digitais se destacam como privilegiados instrumentos culturais de aprendizagem” 

(CRUZ, 2013, p. 18). A autora afirma, ainda, que o uso do computador propicia ao aluno com 

DI a possibilidade de estimular as estruturas cognitivas, visto que desafia o aluno na produção 

escrita e na comunicação, pois esse processo parte do interesse do aluno em manusear o 

computador.    
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 Nas dez sessões realizadas com o uso do software Luz do Saber, observou-se que 

o computador foi sempre usado como meio para desenvolver as atividades, visto que são as 

ações mediadoras realizadas pelas professoras que definiam a evolução das atividades junto às 

alunas com DI. Com base nas observações e anotações no diário de campo, identificou-se o 

interesse das alunas pelas aulas disponibilizadas pelo software (textos e atividades que 

envolvem jogos pedagógicos). Também foi possível constatar que as professoras, ao 

selecionarem as atividades no decorrer dos planejamentos, já demandavam certa preocupação 

em ofertar às suas alunas questões que atendessem as suas necessidades educacionais. 

Durante esse estudo, as professoras foram orientadas a assumir uma posição de colaboração, 

mediando o processo de ensino e aprendizagem através de ações mediadoras que 

possibilitassem a comunicação e a construção de conhecimentos significativos e pertinentes. 

No entanto, conclui-se que, apesar de as mediações realizadas pelas professoras sujeitos da 

pesquisa revelarem a preocupação com os limites, e não com o potencial que as alunas 

poderiam atingir, pode-se afirmar que as alunas apresentaram evolução no desenvolvimento 

da escrita. Assim, conclui-se que o uso do software Luz do Saber como um recurso 

computacional pode favorecer o processo de alfabetização de alunos com DI. Porém, acredita-

se que esse processo requer mais tempo para sua realização, visto que o período de 

intervenções foi relativamente curto mediante as especificidades apresentadas pelas alunas.    

 Na subcategoria a seguir, detalha-se, com maior rigor, por meio das ações 

mediadoras das professoras, a contribuição do software Luz do Saber no processo de 

alfabetização das alunas com DI participantes da pesquisa.   

  

 4.3.3 O uso do software Luz do Saber no AEE: as diferentes formas de mediação 

 

 A presente subcategoria tem por objetivo descrever e analisar como ocorreram as 

diferentes formas de mediação (controle direto e controle indireto) 33 por cada professora 

(sujeitos da pesquisa) ao longo das dez sessões de observação com o uso do software Luz do 

Saber. Pretende-se destacar também suas dificuldades e potencialidades nesse processo.    

 Ao averiguar os dados coletados, mediante os registros dos vídeos e do diário de 

campo, percebeu-se que, nas cinco sessões iniciais de observação, as formas de mediação 

                                                           
33 “A mediação de controle é conduzida por um sujeito mais experiente e divide-se em ações diretas e indiretas. 
As primeiras (diretas) são as “ordens, diretivas e perguntas diretivas”, enquanto as indiretas são as “perguntas 
perceptivas, perguntas conceituais/ procedimentais, gratificações, renúncia direta, confirmação passiva e 
afastamento físico” (PASSERINO, 2005, p. 148). 
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utilizadas pelas professoras conduziam as alunas às respostas das atividades propostas. Em 

outros momentos, as professoras ofereciam atividades de baixa tecnologia, pouco 

desafiadoras, as quais não necessitavam de mediação, pois eram atividades que faziam parte 

dos conhecimentos consolidados pelas alunas (atividades de pintura, recorte, colagem). No 

entanto, quando indagadas sobre as formas de mediação utilizadas com as alunas com DI 

participantes da pesquisa, as professoras declararam o seguinte:   

PA: “Procuro também mediar as intervenções enfatizando os processos cognitivos, voltando as 

atividades para o desenvolvimento da atenção, a concentração, o raciocínio, a expressão 

verbal, a socialização e a afetividade [...] Tenho a tendência ainda de ficar auxiliando o aluno a 

encontrar as respostas. Preciso melhorar no sentido de deixá-lo tentar raciocinar e resolver 

sozinho”.   

PB: “Auxilio para que desenvolva atividade com segurança e tranquilidade”.  

PC: “Como mediadora, né, seguindo os comandos das atividades que são propostas pelo 

software”.  

 Nos trechos destacados anteriormente, a PA contradiz suas falas quando, 

primeiro, afirma que, ao mediar, procura desenvolver os processos cognitivos e, no entanto, 

posteriormente, admite que conduz a aluna às respostas corretas. Similarmente, PB e PC, em 

suas falas, corroboram a fala de PA, pois seus relatos, mesmo que indiretamente, coadunam-se 

com as observações descritas inicialmente. Ressalta-se que a PA, ao finalizar o seu relato no 

trecho destacado anteriormente, afirmou o seguinte: “Preciso melhorar no sentido de deixá-la 

tentar raciocinar e resolver sozinha”. Portanto, a PA tem consciência de que suas ações 

mediadoras podem dificultar o desenvolvimento e a autonomia da A1, visto que, ao indicar as 

respostas, a PA impossibilita a aluna de evoluir no processo de alfabetização.   

 Ao longo das atividades realizadas nas sessões iniciais de observação, percebeu-se 

que as ações mediadoras das professoras condicionavam as alunas a esperarem por suas 

orientações durante a realização das atividades, tanto com o uso dos ambientes digitais de 

aprendizagem como em atividades com o uso de recursos de baixa tecnologia. Nesse sentido, 

percebeu-se que as professoras deste estudo promoviam mediações que suscitavam uma 

relação de dependência de suas alunas, visto que as professoras antecipavam e conduziam de 

forma direta as atividades. 

 Estudos realizados por diversos autores (BARROS, 2017; FERNANDES, 2013; 

FIGUEIREDO, 2008; FIGUEIREDO; FERNANDES, 2009; GIROTO; POKER; OMOTE, 

2012; GOMES, OLIVEIRA; CALÍOPE, 2018; OLIVEIRA, 2017; OLIVEIRA NETA; 
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GOMES, 2016; PEDRO, 2012; VIANA; GOMES, 2017) apontam que, mediante uma 

intervenção pedagógica e ações mediadoras significativas, os sujeitos com DI têm a 

capacidade de desenvolver aprendizagens necessárias para o seu desenvolvimento. Para esses 

autores, esse processo só é possível mediante as práticas pedagógicas inclusivas, com ações 

motivadoras e estimuladoras adequadas às necessidades desse alunado. Nesse contexto, o 

professor do AEE deve promover o processo de “autorregulação do aluno, por meio de 

intervenções pedagógicas planejadas, com a finalidade de contribuir para que ele seja capaz 

de planejar e monitorar suas próprias atividades” (OLIVEIRA NETA; GOMES, 2016, p.50). 

Assim, torna-se necessário que o professor especialista estimule o aluno com DI a realizar 

atividades que desenvolvam a sua metacognição 34, para que, assim, possibilite um ambiente 

de ensino e aprendizagem adequado ao desenvolvimento e à autonomia desse alunado.   

 Nesse contexto, a subcategoria pretende analisar as diferentes formas de mediação 

com o uso do software Luz do Saber no AEE. Para tanto, considera-se necessária uma breve 

apresentação das noções de mediação que orientam a pesquisa. Em seguida, ilustram-se as 

transcrições extraídas das sessões de mediação com o uso do software Luz do Saber após os 

planejamentos em colaboração com as professoras (APÊNDICE D).  

 A presente pesquisa se baseia nos pressupostos teóricos de Vigotsky (2010), que 

atribui o desenvolvimento cognitivo à transformação dos Processos Psicológicos Superiores 

(PPS), os quais se referem a conhecimentos que ainda não estão devidamente desenvolvidos e 

são definidos pela Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). O autor aponta que a ZDP 

“define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário” 

(VIGOTSKY, 2010, p. 98). O estudioso afirma ainda que a mudança do Nível de 

Desenvolvimento Real (NDR) 35 para o Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP) 36 ocorre 

                                                           
34 O ato de conhecer e monitorar a construção do seu próprio conhecimento (VIANA, 2016, p 23). 

 

35 Ciclos de desenvolvimento já completos, isto é, “o que as crianças conseguem fazer por si mesmas” 
(VIGOTSKY, 2010, p. 96).  

 

36  “Determinado através da solução de problemas sob a orientação ou em colaboração com companheiros mais 
capazes” (VIGOTSKY, 2010, p. 97). 
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através da mediação de um sujeito mais experiente. Dentro do contexto sócio-histórico, 

percebe-se a importância da mediação para o desenvolvimento e a aprendizagem de sujeitos 

com DI.  

 A pesquisa de Passerino (2005) utilizou os estudos de Vigotsky e Diaz et al 37 para 

embasar suas pesquisas sobre a importância da mediação para sujeitos com autismo no 

processo de interação social. A autora, embasada nas ideias de Vigotsky e Diaz et al, elaborou 

em sua pesquisa as formas de mediação que foram aplicadas em sujeitos com autismo por 

meio do uso de Ambientes Digitais de Aprendizagem (ADA). A pesquisadora definiu para o 

processo de internalização desses sujeitos as ações mediadoras controle direto e controle 

indireto, as quais são realizadas pelo mediador. Os processos de autocontrole (direto e 

indireto) 38 e autorregulação são evidenciados no sujeito menos experiente. A estudiosa 

concluiu, em sua investigação, que o uso dos ADA em colaboração com as estratégias de 

mediação específicas foi considerado como elemento propulsor para o desenvolvimento e a 

interação social de sujeitos com autismo.  

 De forma geral, o desenvolvimento dos processos cognitivos envolve a mediação 

significativa, e a aprendizagem da leitura e da escrita para alunos com DI constitui elemento 

importante para o processo de inclusão desses alunos. Segundo Vigotsky (2010, p. 103), “o 

aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”.   

 Nesse contexto sobre o papel da mediação para contribuir com o processo de 

aprendizado, utilizaram-se, na presente pesquisa, as formas de mediação investigadas por 

Passerino (2005). Entretanto, o nosso cunho foi investigar essas ações mediadoras em três 

estágios – controle, autocontrole e autorregulação – com alunos com DI em processo de 

alfabetização. Na nossa pesquisa, esse acompanhamento foi realizado através de dez sessões 

de observação com o uso do software Luz do Saber, nas quais foram observadas três 

professoras do AEE no processo de aplicação desses instrumentos de mediação.    

                                                           
37 Diaz at al (1993) realizou uma pesquisa com base nas proposições de Vigotsky (2010) sobre os PPS e a 
mediação cultural que conduz o sujeito à autorregulação. Diaz at al (1993) define em seu estudo que a 
autorregulação depende da interação social entre parceiros mais experientes. Assim, ao alcançar o nível da 
autorregulação, o indivíduo já evoluiu para um processo superior e consegue resolver as situações-problema com 
autonomia. 

 

38 Ações que partem diretamente do aluno, como: autocontrole direto (imitação direta, modelo, fala dirigida ao 
mediador); e autocontrole indireto (fala dirigida a si mesmo). 
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 Ressalta-se que as professoras não possuíam conhecimentos teórico-

metodológicos aprofundados sobre a teoria de mediação cultural, construída por Vigotsky. 

Assim, houve a necessidade de realizar, durante os planejamentos colaborativos, um breve 

estudo sobre a teoria sociointeracionista e as formas de mediação aplicadas no decorrer da 

pesquisa.  

 Inicia-se o processo de análise com a ilustração de um evento extraído das dez 

sessões de observação com o uso do software Luz do Saber. Apresenta-se um episódio de 

mediação ocorrido numa sessão realizada com as professoras junto às alunas com DI. A 

ilustração das questões pertencentes à aula 05-Amarelinha 39 objetiva observar as estratégias 

de mediação empregadas pelas professoras. Optou-se pela aula 05 por pertencer a um período 

mais avançado da pesquisa, visto que as professoras e as alunas já estavam familiarizadas com 

a dinâmica do software e com as formas de mediação aplicadas. Ressalta-se que as ilustrações 

são das ações mediadoras da PA junto à A1, porém serão analisadas essas ações em conjunto 

com as da PB junto à A2 e as da PC junto à A3, visto que se referem à mesma aula do 

software Luz do Saber e todas elas utilizavam as mesmas ações mediadoras propostas no 

planejamento colaborativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
39 Aula 05- Amarelinha: Vídeo “Como pular amarelinha”; Texto: Regras do jogo Amarelinha. 01- O texto fala 
sobre? (opção 2- AMARELINHA); 02- O texto “QUEM NUNCA PULOU AMARELINHA” serve para? (opção 
2- ensinar uma brincadeira); 14- Quantas sílabas têm o nome dessa brincadeira? (imagem: AMARELINHA); 17- 
Clicar, arrastar e colocar nas caixinhas as palavras que possuam: uma sílaba, duas sílabas: PEDRA, MÃO, GIZ, 
PULAR, CÉU, PÉ, CASA e JOGO;  27- Quebra-cabeças (imagem e sílaba: PETECA, CORDA e PIPA); ao 
clicar e arrastar a questão, ler a sílaba escolhida pelo aluno; 28- Ligue cada palavra à imagem correspondente: 
PIPA, CORDA, PETECA, BOLA e AMARELINHA; 29, 30 e 31- Descubra os nomes das brincadeiras: 
PETECA; CORDA; PIÃO; (imagem e letras soltas para formar as palavras);  32 e 33- Escreva o nome da 
brincadeira: FUTEBOL; AMARELINHA, (disponibiliza a imagem e o aluno digita o nome);34- Clicar, arrastar 
e colocar nas caixinhas as palavras que possuam: uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas e cinco 
sílabas: AMARELINHA, CARIMBA, PATINS, FUTEBOL, CORDA, ADEDONHA, BICICLETA, PETECA e 
PIÃO; 35- Separe as sílabas:  FUTEBOL, MACACA, PETECA, CORDA e PIÃO.  
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Aula- 05 (Amarelinha). Questões realizadas: 01, 14, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32 e 35  

 

PA- Vamos assistir o vídeo. 

A1- (A aluna assistiu atentamente).  

PA- Tu viu a amarelinha lá do pátio? Aquela? 

A1- (Fez que sim com a cabeça, e ficou acompanhando a música do vídeo). 

PA- Oh! Agora a gente vai ler esse texto aqui, tá! Olha o texto; ele vai explicar a brincadeira da 
amarelinha, tá, que a gente viu lá no pátio; aquela que tava no chão, dos quadrinhos que a gente pula, né, 
que a gente tava pulando lá.  

A1- (A aluna fez que sim com a cabeça). 

PA- Pronto! Então, aqui agora vai explicar como é essa brincadeira, oh! A brincadeira é assim: quem 
nunca pulou amarelinha? (A PA leu o texto para a aluna). – Agora vamos começar as nossas atividades. 

QUESTÃO- 01 

PA- Tá vendo a amarelinha? A gente pula. Vimos que é aqui que a gente pula e o céu. (A PA foi 
direcionando a seta do computador no momento da explicação). 

- Então, oh! Esse texto que a gente acabou de ler fala sobre o quê? (Leu as opções para a aluna).  

A1- (observou a professora quando lia as opções da questão e apontou para a opção correta). 

PA- Marque. 

A1- (Marcou a opção correta).  

PA- Muito bem! Parabéns! 

  

.                                         CONTROLE INDIRETO/ AUTORREGULAÇÃO               

 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 Nessa questão, a PA indagou a aluna sobre o conteúdo do texto a ser lido e 

apresentou as opções para que a A1 escolhesse a resposta correta: “PA- Tá vendo a 

amarelinha? A gente pula, vimos que é aqui que a gente pula e o céu. (A PA foi direcionando 

a seta do computador no momento da explicação). (...) Esse texto que a gente acabou de ler 

fala sobre o quê? (Leu as opções para a aluna). (A aluna A1 observou a professora enquanto 

ela lia as opções e apontou para a resposta correta)”. No trecho destacado, a A1 demonstrou 

uma autorregulação ao responder a indagação de modo coerente. Ao observar essa mesma 

questão nas mediações feitas por PB e PC, também se verificou semelhante comportamento 
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das alunas A2 e A3, na medida em que ambas também responderam à indagação de modo 

adequado e com autonomia.    

 Nas situações vivenciadas, observou-se que todas as alunas conseguiram acompanhar 

a leitura que as professoras realizaram das opções presentes na questão. Tal observação se 

respalda no comportamento das alunas que identificaram e marcaram a opção correta do que 

lhes era solicitado. Percebeu-se que as alunas compreenderam a leitura do texto abordado na 

aula. Verificou-se também que tanto PB como PC apresentaram as mesmas ações mediadoras 

que a PA. Isto é, todas as professoras realizaram o controle indireto com perguntas 

perceptivas, conceituais e gratificações diante do acerto das alunas, como, por exemplo, a 

reação de PA diante do acerto de A1: ”Muito bem! Parabéns!”. As professoras intencionaram 

também, por meio de perguntas perceptivas (com base no controle do tipo indireto), 

identificar o nível de desenvolvimento real – NDR – em que as alunas se encontravam em 

relação à questão, pois, “assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a 

propor uma nova fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento  (VYGOTSKY, 2010, p.102). Assim, perceber o NDR das alunas 

possibilitou que as professoras identificassem o que já foi consolidado por elas, para, em 

seguida, delinearem ações mediadoras significativas para o encaminhamento das próximas 

questões.  

 Em uma outra questão (14), a PA retornou com um controle indireto através de 

perguntas perceptivas para novamente identificar o NDR da A1. 

QUESTÃO- 14 

 
PA- Quantas sílabas tem o nome dessa brincadeira? Quantas sílabas? 
A1- cinco?  
PA- (A PA pediu para a A1 contar nos dedos, soletrando, e contou junto com a aluna. A PA percebeu que 
a aluna falou a resposta correta ).  
- Você acertou de primeira! 
A1- (Marcou a opção correta). 
PA- Tu é tão inteligente!  
 
                                        CONTROLE INDIRETO/ AUTORREGULAÇÃO  
 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 Nessa questão (14), as alunas, mediadas pelo controle indireto das professoras, 

rapidamente evidenciaram a autorregulação. No exemplo destacado, a PA aplicou perguntas 

conceituais, como: “Quantas sílabas tem o nome dessa brincadeira?”. A PB realizou o mesmo 

tipo de pergunta para a A2:    
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PB: Quantas sílabas tem o nome dessa brincadeira? Fala o nome da brincadeira e conta 

quantas vezes tu abre a boca. (controle indireto).   

A2: A-MA-RE-LI-NHA.  

PC: Quantas? 

A2: Cinco. (autorregulação)  

PB: Muito bem!  

 Nessa mesma questão, a PC aplicou a ação renúncia direta ao instruir a aluna: 

“Fala o nome da brincadeira e conta quantas vezes tu abre a boca”. Em seguida, a A3 seguiu a 

orientação da professora e, de modo semelhante ao que as outras alunas fizeram, ela também 

marcou o item correto, evidenciando a autorregulação.  

 Dando prosseguimento às análises, apresenta-se a questão 17, na qual se 

intenciona verificar se o aluno associa o processo de verbalização da palavra com o número 

de sílabas apresentadas. Nessa questão são disponibilizadas as palavras (GIZ- PÉ- MÃO- 

CÉU- CASA- PEDRA-JOGO e PULAR) e duas caixas, uma que indica as palavras com uma 

sílaba e a outra com duas sílabas. Para responder a questão, o aluno deverá clicar e arrastar 

cada palavra para uma das caixas, de acordo com o número de sílabas de cada uma delas.  

QUESTÃO- 17 

 
PA- Presta atenção! Nessa caixinha você vai colocar as palavras que têm só uma sílaba. Nessa caixinha, 
as que têm duas sílabas, tá bom? Por exemplo, a palavra pé tem quantas sílabas?  
A1- Duas? 
PA- PÉ, quantas vezes tu abre a boca pra falar a palavra PÈ? 
A1- Uma? 
PA- Uma, aí tu vai colocar aqui nessa caixinha de uma sílaba, né! Vá lá!  
A1- (A aluna arrastou corretamente). 
PA- Do mesmo jeito, GIZ. Quantas vezes tu abre a boquinha pra dizer? 
A1- Duas?  
PA- Fala! 
A1- GIZ 
PA- Abriu quantas vezes? 
A1- Uma. 
PA- Qual é a caixinha que vai ficar? 
A1- (Arrastou e colocou na caixinha correta). 
PA- Pronto! Fala essa palavra aqui, JO-GO. 
A1- JO-GO.  
PA- Quantas vezes tu abriu a boca? Vai! (Mostrando com os dedos a palavra para a aluna). 
A1- Uma?  
PA- Fala! JO-GO. (Apontando com o dedo a silabação da palavra). 
A1- Duas. (Arrastou a palavra para a caixa correta). 
PA- Fala devagar, pra tu saber. Que palavra é essa, tu sabe? C-E? Céu. (soletrou a sílaba e falou a 
palavra)  
A1- CÉU. 
PA- Vá lá, fala CÉU. 
A1- CÉU.  
PA- Quantas vezes tu abriu a boca? (Fez com os dedos o número de sílabas para a aluna). 
A1- Uma. (Arrastou para a caixa correta). 
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PA- Essa palavrinha aqui vamos ler! (Soletrou a palavra com a aluna). Que palavra é essa?  
A1- PULAR. 
PA- Fala devagar, vamos contar as sílabas! (novamente sinalizou a quantidade de sílabas da palavra com 
os dedos, mostrando para a aluna). Quantas sílabas? 
A1-Duas. 
PA- Duas, muito bem! Agora essas daqui você vai fazer sozinha! Faz aí! 
A1 Não! 
PA- Essa palavra aí, que palavra é essa? CA-AS, quantas sílabas tem CASA? 
A1- Uma? 
PA- Fala a palavra CASA, vai lá! Fala devagar! (Fez com os dedos a quantidade de sílabas). 
A1- CASA. 
PA- Quantas vezes tu abre a boquinha é o número de sílabas. 
A1- Duas. 
PA- É, bora! Duas.  
A1- (arrastou para a caixa correta). 
PA- M-ÃO, que palavra é essa aqui? 
A1- ÃO 
PA- Vamos juntar! Se eu juntar o M com o ÃO, como é que fica? Hein? 
A1- MÃO 
PA- MÃO, muito bem! Qual a caixinha que vai ficar? 
A1- (Arrastou para a caixa correta). 
PA- E essa aqui? Qual a caixinha que vai ficar?  
A1- (Arrastou para a caixa de duas sílabas). 
PA- PE-DRA. (Mostrou o número de sílabas com os dedos). Muito bem! 
 
                                   (CONTROLE DIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO)  
  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 Nessa questão, percebeu-se que a PA iniciou a mediação com controle direto 

através de ordens diretivas e perguntas diretivas, visto que a A1 expressou dúvida e 

insegurança para realizar a atividade dessa questão. Ressalta-se que a A1 não domina, ainda, o 

procedimento de associar a pronúncia da palavra ao número de sílabas que a compõem. Desse 

modo, a PA utilizou uma mediação de forma direta para que A1 estabelecesse a relação entre 

a pronúncia das palavras e o registro de cada parte que a compõe: “PA – Essa palavrinha aqui 

[nós] vamos ler! (Soletrou a palavra com a aluna). Que palavra é essa? A1 – PULAR. PA – 

Fala devagar, vamos contar as sílabas! (novamente sinalizou a quantidade de sílabas da 

palavra com os dedos, mostrando para a aluna). Quantas sílabas?A1-Duas”.Verificou-se que a 

PA empregou em toda questão o controle direto, que evidenciou na A1 um autocontrole 

direto. Esse comportamento da aluna significa que ela, em um processo de repetição, realiza 

uma ação idêntica à que foi efetuada pelo mediador. 

 Quanto ao desempenho das demais alunas ainda na questão 17, identificou-se que 

a PB iniciou a mediação com o controle indireto, para, assim, tentar evidenciar na A2 o 

autocontrole indireto ou a autorregulação: “PB: A questão 17 é o seguinte: você vai pegar as 

sílabas, certo, e colocar, vai puxar para onde? Se tiver uma sílaba, você vai colocar nessa 
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caixinha que tem uma sílaba. Se tiver duas sílabas, você pronuncia a primeira, aí você pega a 

palavra e coloca na caixa onde “for” duas sílabas. Pronuncie! Pronuncie!”. Na realização 

dessa questão, a A2 evidenciou o autocontrole direto, visto que ela necessitou do controle 

direto por parte da professora para concluir a questão: PB: PÉ, quantas vezes você abriu a 

boca?   

A2: Duas. 

PB: Pronuncie novamente! 

A2: (a aluna teve dificuldades em associar a verbalização da palavra com a quantidade de 

sílabas).   

 Na situação exemplificada, a PB passou do controle indireto para o controle 

direto, visto que a aluna A2 não evidenciou autonomia para concluir a atividade. 

 Percebeu-se que as alunas (A1, A2) se apoiaram no controle direto, pois, no 

momento em que as professoras intencionavam manter a ação de renúncia direta, as alunas 

mostravam insegurança para responder a questão sem o apoio direto das professoras.   

 Para exemplificar a ação de renúncia direta da PA, destaca-se o diálogo em que a 

professora exclamou: “Agora essas daqui você vai fazer sozinha! Faz aí”! (A1 logo 

respondeu: “Não”). Essa aluna (A1) percebeu que a PA se antecipava na mediação da 

atividade e logo oferecia ajuda. Verificou-se que esse comportamento de PA provocava 

atitude de dependência da aluna. Em relação aos comportamentos de dependência dos alunos 

nas situações de mediação, o estudo de Viana e Gomes (2017, p.303) conceitua do seguinte 

modo: 

 

Considera-se um comportamento elementar 40, quando o sujeito se mostra passivoou 
não consegue planejar, organizar, regular ou tratar a informação, mesmo coma 
intervenção do mediador. Ou, ainda, quando apresenta uma forte dependência 

                                                           
40 Categorias elencadas no estudo de Viana e Gomes (2017) para definir o nível de autonomia (comportamentos) 
na leitura e na escrita por sujeitos com DI, tais como: Elementar (quando o sujeito se mostra passivoou não 
consegue planejar, organizar, regular ou tratar a informação, mesmo com a intervenção do mediador); 
Intermediário (quando o sujeito semostra ativo em seu processo de ler ou escrever e consegue, por meio do apoio 
do mediador,I- planejar, organizar, regular, tratar informação em seu processo de leitura eescrita; II- perceber a 
inadequação de sua mensagem; III- identificar erros cometidose superar pelo menos parcialmente as dificuldades 
encontradas e reagir à mediaçãoformulando comentários, questões ou dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a forma 
damensagem ou da mensagem do seu interlocutor); e Avançado (quando o sujeito demonstrauma real autonomia 
em suas atividades de leitura e de escrita e espontaneamente I- planeja, organiza, regula ou trata informação em 
seu processo de leitura e escrita; e/ou II- verifica a adequação de sua mensagem; e/ou III- identifica os erros 
cometidose tenta corrigir; e/ou IV- em um processo autônomo, supera pelo menos parcialmenteas dificuldades 
encontradas e solicita ou confronta espontaneamente, em um processocaracterizado por reciprocidade, o ponto 
de vista do mediador, reservando para sia decisão final). 
 
.  
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domediador ou quando demonstra ausência de reciprocidade (unilateralidade em 
suasinterações sociais). 

 

 As autoras apontam ainda que o mediador deve ter cautela no momento da 

mediação, para não fornecer antecipadamente as respostas mediante as situações-problema, 

visto que o mais adequado é auxiliar o aluno por meio de falas instrutivas que evidenciem a 

autorregulação e contribuam para a conquista da autonomia.   

 Ressalta-se que a PC não realizou esta questão (17) com a A3, pois, no 

planejamento, a professora considerou que a questão não era desafiadora para a mudança do 

NDR da aluna.   

 Retomando a análise das questões, apresenta-se a de número 27, que requer do 

aluno a montagem de um quebra-cabeça. Para essa montagem, são disponibilizadas partes de 

imagens junto com as sílabas correspondentes para comporem as palavras: CORDA, PIPA e 

PETECA. De acordo com a PA, a aluna A1 gostava desse tipo de atividade, porque envolvia o 

jogo de quebra-cabeça, A seguir, o diálogo entre PA e A1 no desenvolvimento da questão 27. 

 

QUESTÃO - 27 

 
PA- Essa aqui tu gosta! Vai fazer o quebra-cabeça. 
 
A1- (A aluna arrastou a sílaba CA, que vem junto com uma parte da imagem que ajuda a montar a 
palavra). 
 
PA- (Demonstra impaciência, querendo ajudar a aluna). 
 
A1- (Arrastou a sílaba PÉ). 
 
PA- Será que é aí que bota? Formou o quê aí? Formou alguma figura? 
 
A1- Não. 
 
PA- Tu acha que tá faltando alguma coisa? 
 
A1- Retirou a peça do quebra-cabeça que se encaixa e, em seguida, arrasta as peças com as sílabas TE, 
depois PE. 
 
PA- Vamos ler que palavra que você formou, vamos lá! (Soletrou a palavra junto com a aluna). Que 
palavra é essa? 
 
A1- PETECA. 
 
PA- Ah! Certo, muito bem! Agora vamos fazer a próxima. 
 
A1- (A aluna arrastou a sílaba PA, depois PI). 
 
PA- Que palavra é essa? 
 
A1- PIPA. Em seguida formou logo a última imagem.  
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PA- Muito bem! Presta atenção, vamos ler o que você fez. (Soletrou as palavras formadas junto com a 
aluna). 
 
A1- (A aluna falou as palavras com agilidade, pois apresenta as imagens juntamente com as palavras). 
 
    (CONTROLE INDIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO)  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 No diálogo exemplificado, identificou-se que a professora PA manteve o controle 

indireto, no sentido de conduzir a aluna à autorregulação:    

PA- Essa aqui tu gosta! Vai fazer o quebra-cabeça. 

A1- (A aluna arrastou a sílaba CA, que vem junto com uma parte da imagem que ajuda a 

montar a palavra) 

PA- (Demonstra impaciência, querendo ajudar a aluna). 

A1- (Arrastou a sílaba PÉ). 

PA- Será que é aí que bota? Formou o que aí? Formou alguma figura? 

A1- Não. 

PA- Tu acha que tá faltando alguma coisa? 

  

 No desenvolvimento da atividade, constatou-se que a aluna A1 inicialmente 

observou apenas a imagem, e não a palavra, por isso ela arrastava as peças aleatoriamente. 

Nesse momento, a A1 evidenciava o autocontrole direto e olhava e falava com a PA para se 

certificar se as peças arrastadas por ela estavam corretas. Percebeu-se que, mesmo a 

professora mantendo o controle indireto com comportamentos de renúncia direta e 

confirmação passiva, a A1 não demonstrou a autorregulação.   

      Os autores Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) apontam que o professor do AEE 

deve propor atividades e ações mediadoras que vise “à superação de atitudes de dependência 

que comumente o aluno com deficiência intelectual apresenta em situações em que ele é 

desafiado a resolver uma determinada situação-problema” (GOMES, POULIN e 

FIGUEIREDO, 2010, p.15). Os autores acrescentam ainda que essas atitudes fortalecem o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, visto que o expõem a desafiar seu NDR, que o 

conduz a superar os conflitos e atingir seu NDP.  
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      Quanto ao comportamento das outras duas alunas na questão 27, as professoras 

(PB e PC) também iniciaram essa questão com a mediação controle indireto, porém, logo as 

alunas A2 e A3 evidenciaram a autorregulação. Essas duas alunas, diferentemente de A1, já 

cursam turmas de anos escolares mais avançados. Percebe-se que as experiências com a 

leitura e a escrita vivenciadas por A2 e A3 contribuem para que elas se beneficiem das ações 

mediadoras de suas professoras e, no caso dessa questão, da mediação do tipo controle 

indireto. Para exemplificar essas ações, destaca-se o diálogo entre PB e A2: 

 

PB: Aqui é um quebra-cabeça. Você vai pegar as sílabas e vai formar a palavra. Você olha 

aqui, oh! Tem DA e COR. Você vai formar o quebra-cabeça e vai ler a palavrinha, certo?  

A2: (a aluna clicou e arrastou DA e logo o software verbalizou a sílaba, e logo depois a aluna 

arrastou COR).  

 Nessa atividade do quebra-cabeça, percebeu-se que esta possibilitava a 

autorregulação na medida em que havia peças com a figura e a sílaba disponível, permitindo a 

composição da palavra se apoiando na ilustração. Para exemplificar o comportamento de 

autorregulação, destaca-se a situação do diálogo entre PC e A3:  

PC: “Vai montar aqui nesses quadrinhos o quebra-cabeça com essas figuras de brinquedo, 

certo? Tem uma PETECA, uma PIPA e uma CORDA, aí você vai “botar” aqui, para montar a 

figura”.  

A3: (mediante a explicação da PC, a aluna logo montou o quebra-cabeça).  

      Destacam-se a seguir os diálogos estabelecidos na resolução da questão 28, tanto 

as ações mediadoras da PA como também alguns trechos das ações mediadoras de PB e PC. 

A questão 28 implica no processo de associar às palavras (PIPA- BOLA- PETECA- 

AMARELINHA e CORDA) as imagens correspondentes. 

 

QUESTÃO- 28  

 
PA- Pronto, essa aqui tu gosta de fazer. Vamos ler as palavras, vamos. Que palavra é essa? Essa palavra 
aqui é fácil! 
 
A1- (A A1 observa...). 
 
PA- Que palavra é essa? Que letrinha é essa bem aqui? (Aponta para a letra B). 
 
A1- Amarelinha? 
 
PA- Amarelinha é essa palavra bem aqui. (Apontando para a segunda palavra) Mas que letrinha é essa aqui? 
 
A1- BOLA. 
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PA- Ela já disse a palavra. 
 
A1- (Leu as palavras disponíveis na questão, pois observava as imagens ao lado). 
 
PA- (A PA percebeu que a aluna realizou a leitura das palavras por conta das imagens e decidiu ler, 
soletrando junto com a aluna). Agora ligue a palavra à imagem. 
 
A1- (A aluna observou atentamente a leitura das palavras para ligar corretamente cada palavra à sua 
respectiva imagem). 
                     (CONTROLE INDIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO)  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 No diálogo destacado dessa questão, verificou-se que a PA manteve o controle 

indireto (renúncia direta). As professoras PB e PC também demonstraram semelhante 

comportamento diante de suas alunas. Infere-se que essa atividade não demandou desafios 

complexos, visto que é de fácil resolução, porque as alunas foram solicitadas a ligar palavras 

as suas imagens correspondentes. Percebeu-se que a A1 já conhecia algumas palavras que 

eram extraídas de um texto já estudado por ela. No desenvolvimento da atividade, a PA 

percebeu que a aluna realizava a leitura das palavras com base nas imagens. Diante dessa 

constatação, ela decidiu conduzir a mediação através da confirmação passiva (controle 

indireto), no momento em que a aluna realizava a atividade. Assim, a aluna clicava e arrastava 

a palavra para a imagem, mas direcionava o olhar para a professora para perceber se estava 

respondendo de forma correta, mantendo-se no autocontrole direto (imitação direta, modelo e 

fala dirigida ao mediador). Já as A2 e A3, mediante as ações mediadoras (controle indireto) 

das professoras, logo evidenciaram a autorregulação. Para exemplificar esse tipo de mediação, 

destacam-se os diálogos de PB e PC com suas alunas na resolução da questão 28: 

PB: “Você vai ligar a palavra. Você vai ler primeiro, certo! E você vai ligar a palavra à 

imagem. Então, primeiro você leia, pronuncie e procure a imagem. Você vai e liga. Vamos! 

Lê a primeira palavra!” (controle indireto).  

A2: P com E, PE, T com E, TE e C com A, CA, PETECA. 

PB: Muito bem! Então, leve até a figura. 

A2: (a aluna resolveu a questão soletrando as palavras e, dessa forma, concluiu a atividade, 

evidenciando a autorregulação).  

 Dando continuidade ao exemplo de autorregulação, destaca-se o diálogo entre PC 

e A3:  
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PC: Vamos ligar a figura com o nome, certo? (controle indireto). 

A3: (a aluna liga corretamente as imagens aos nomes correspondentes, evidenciando a 

autorregulação). 

PC: Muito bem!  

                 A questão 28 utilizou palavras do texto, as quais as A2 e A3 já conheciam, por isso 

elas utilizaram a memória de curto prazo, e associaram com agilidade a palavra à imagem 

correta. De acordo com Poulin, Figueiredo e Gomes (2013), os alunos com DI apresentam 

dificuldades na memória de curto prazo, em especial nas atividades que envolvem cálculo, 

leitura e interpretação de texto. Entretanto, em seus estudos, Viana (2016, p. 59) reflete que, 

“a partir do momento em que recebem as mediações adequadas, são capazes de demonstrar 

um desempenho similar aos sujeitos sem deficiência intelectual”. Assim, as ações mediadoras 

das professoras, mediante atividades desafiadoras, são propulsoras do desenvolvimento e da 

aprendizagem desse alunado.   

   Retomando as análises das questões, apresenta-se a de número 29. Essa questão 

requer que o aluno, com base na imagem, clique nas letras soltas para formar a palavra 

PETECA. Para ilustrar as mediações exercidas pelas professoras, destacam-se as situações 

vividas por A1, A2 e A3. Inicia-se por A1, sendo ela seguida pelas demais alunas.    

QUESTÃO 29- Descubra o nome da brincadeira: PETECA 

 

PA- Descubra o nome do brinquedo. Pronto, agora tu vai escrever. É fácil. 

A1- (A aluna começou a reclamar, afirmando que já tinha feito essa palavra, fez jeito de rir). 

PA- Você já sabe como se escreve PETECA. 

A1- (A aluna clicou a letra E).  

PA- Pensa aí, vai falando a palavra, que tu vai se lembrando das letrinhas, fala devagar, PE-TE-CA. 

A1- A (Falou a letra A).  

PA- Tem A? Bota o A, pra ver se tem. 

A1- (Digitou a letra A). 

PA- Pronto! Vai dizendo, PE...PE...PE, começa com qual letra? 

A1- PE.  
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PA- PE, qual é a primeira letra da palavra PETECA? Tá lembrada? 

A1- PETECA...PETECA. (Ficou repetida a palavra). 

PA- Vamos dizer as letras. (Leu com a aluna as letras disponíveis na questão, letras soltas para a aluna 
clicar e formar a palavra). Qual dessas letrinhas aqui tem o som que tu acha que vai ficar bem aqui, oh? 
(Aponta para o espaço da letra P). 

A1- (Aponta para a letra R). 

PA- R? Se tu colocar R vai ficar RE. 

A1- Então, B? 

PA- Se tu botar B, vai ficar BE. 

A1- C? 

PA- Se tu botar C, vai ficar CE. Qual dessas aqui: P,Q,R,S,T? 

A1- (A aluna clicou na letra P.) 

PA- Muito bem! PE...PE, agora para formar TE? Tu vai colocar Q, R, S, ou T? (Ficou direcionando a 
resposta para a A1). 

A1- (Clicou na letra T). 

PA- (Soletrou com a aluna o que já tinha feito). PE-TE-CA, falta só uma aqui, oh! Se você colocar B, vai 
ficar PETEBA, se colocar C, forma o quê? C com A, forma...  

A1- CA. 

PA- Tu acha que dá certo aqui o C? 

A1- (Clicou a letra C). 

PA- (Soletrou a palavra junto com a aluna). 

                      (CONTROLE DIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Nessa questão, a PA manteve o controle direto, pois a A1 apresentava dificuldade 

na escrita de palavras compostas por três sílabas. Apesar de a palavra PETECA não possuir 

em sua composição sílabas não canônicas (complexas), a aluna necessitou do controle direto 

por parte da mediadora, conforme trecho destacado a seguir:  

PA- Você já sabe como se escreve PETECA. 

A1- (A aluna clicou a letra E). 

PA- Pensa aí, vai falando a palavra, que tu vai se lembrando das letrinhas, fala devagar, PE-
TE-CA. 

A1- A (Falou a letra A). 

PA- Tem A? Bota o A, pra ver se tem. 
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A1- (Digitou a letra A). 

PA- Pronto! Vai dizendo, PE...PE...PE, começa com qual letra? 

A1- PE. 

 Nessa mediação, a aluna manteve a fala dirigida à mediadora e esta utilizou na 

mediação ordens diretivas e perguntas diretivas para concluir a formação da palavra 

PETECA. Dessa forma, por se encontrar em processo de alfabetização, a A1 ainda não 

domina o processo de formação das palavras; assim, as ações mediadoras da PA devem ser 

significativas para a A1 evoluir nesse processo. Evidencia-se a importância da mediação, pois 

o processo de alfabetização para alunos com DI exige ações específicas por parte do professor 

especialista. Percebe-se que a PA manteve um diálogo constante com a A1 para formar a 

palavra, mediante constantes verbalizações e antecipação da palavra por meio da silabação 

para a conclusão da atividade. No se refere à importância da mediação pedagógica, os estudos 

de Fernandes e Figueiredo (2010, p. 86) apontam que: 

A mediação pedagógica se evidenciou como um aspecto relevante para a 
aprendizagem e o desenvolvimento da escrita dos alunos com deficiência intelectual, 
os quais se apropriam das estratégias utilizadas pelo mediador. Por exemplo, em 
algumas situações de produção escrita, o mediador fazia apelo a determinadas 
estratégias e, no decorrer da mesma atividade ou em atividade posterior, era o sujeito 
que se utilizava dessas estratégias evidenciando o início da internalização. 

 Oliveira (2017), em seus estudos sobre o processo de escrita de alunos com DI, 

considera “a aquisição da escrita uma aprendizagem fundamental para a atuação efetiva da 

pessoa em uma sociedade grafocêntrica” (OLIVEIRA, 2017, p. 31). 

 Em relação às outras duas professoras,a PB mediou essa questão (29), com o 

controle direto envolvendo perguntas perceptivas, tais como: “PETECA, né! É um brinquedo 

que você já conhece, né, que você já brincou, então, você vai puxar lá a letrinha, até formar a 

palavrinha PETECA, certo”? A professora PB manteve o controle direto durante a realização 

da questão, o qual evidenciou na A2 o autocontrole direto (imitação direta, modelo e fala 

dirigida ao mediador). Já a PC iniciou a questão com o controle indireto (perguntas 

perceptivas e renúncia direta), ao indagar: “Qual o nome disso aí”? A A3 respondeu: 

“PETECA”, e soletrou, em voz baixa. Em seguida, clicou nas letras disponíveis pela questão e 

formou a palavra, evidenciando a autorregulação.  

 As questões seguintes, 30, 31 e 32, envolvem o processo de formação de palavras, 

tratam de atividades desafiadoras para as alunas, visto que elas se encontravam no nível 

silábico e apresentavam dificuldades nas situações de produção escrita. Desse modo, as 
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professoras necessitaram investir em ações mediadoras propulsoras e geradoras da 

autorregulação. Salienta-se que a análise será efetuada após a ilustração das três questões que 

apresentam situações de formação de palavras. 

  QUESTÃO 30- Descubra o nome da brincadeira: CORDA 

 
PA- O que é isso aí? 
 
A1- CORDA. 
 
PA- CORDA, lembra como se escreve? CORDA. Qual a primeira letra? 
 
A1- (Clicou na letra A). 
 
PA- E agora? Tem o resto, né? 
 
A1- (Clicou na letra C). 
 
PA- CO, agora o que tu vai botar? CO,.. CA é C com A e CO é C...? 
 
A1- A. 
 
PA- C com A é CA e CO? Tu já botou o C falta o quê? 
 
A1- E?  
 
PA- C com E é CE, e você vai escrever a palavra CORDA, então, qual é a letra? 
 
A1- (Clicou na letra O).  
 
PA- Ah! COR, qual é a letrinha que fica bem aqui? Que faz esse som (fez a sonorização da letra R). 
 
A1- (Clicou na letra R). 
 
PA- DA, tu já tem o A, falta qual letra pra ficar DA? Ainda agora tu escreveu a palavra CORDA, 
DA...CORDA, qual a letrinha que tem esse som (fez a sonorização da letra D). 
 
A1- (Clicou na letra D).  
 
PA- Isso, COR-DA. 
 
     (CONTROLE DIRETO/AUTOCONTROLE DIRETO) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

QUESTÃO 31- Descubra o nome da brincadeira: PIÃO  

PA- O que é isso aqui? Sabe o que é isso? 

A1- (A aluna permaneceu calada). 

PA- PI-ÃO, tu vai escrever essa palavra aqui, PI-ÃO. PI começa com que letra? Lembra da PIPA, oh! 
PIPA, o começo é igual, vamos lá!...PI, lembrada PIPA! Qual é a letra com que começa a palavra 
PIPA? E a mesma do PIÃO, PI, vai lá! 

A1- (A aluna ficou pensando, movendo o mouse aleatoriamente). 
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PA- Procura direitinho. 

A1- (Localizou a seta na letra I). 

PA- Isso! Vai lá! Pronto, já tem o I. Qual a letra que vai ficar bem aqui? (apontando para o primeiro 
espaço disponível na questão). 

A1- (Clicou na letra A). 

PA- Esse A aí não. Bora, num instante tu faz... 

A1- (Mostrando sinais de que não estava interessada na atividade e clicou na letra E). 

PA- Tu sabe, qual é a letra que começa PETECA, a letra que começa a palavra PIPA, tu sabe qual é? 
Olha aqui pra ver se tu encontra ela. (apontando para as letras soltas disponíveis na questão). 

A1- (A aluna permaneceu em silêncio). 

PA- (Leu o grupo de letras exposta para a aluna). Até aqui, oh! Qual dessas letras aqui você vai botar? 
Que vai formar PI. 

A1- (Apoia a cabeça na mesa). 

PA- (Nesse momento, a PA conversou com a A1, sensibilizando-a. Como não houve mudanças na 
postura da aluna, a PA propôs conduzir a questão de forma a ajudá-la com as respostas). 

A1- (Dessa forma, a aluna decidiu continuar a questão). 

PA- (A PA retornou as questões anteriores para a aluna evocar, questões realizadas anteriormente, as 
quais envolveram as palavras: PETECE e PIPA). 

A1- (A aluna observou e clicou na letra P). 

PA- Agora, o Ã, esse Ã é o A com a cobrinha em cima. 

A1- (A aluna colocou a seta na letra U, mas não clicou, olhou para a professora com o intuito de 
perceber alguma confirmação). 

PA- (Observou que a aluna interpretou o som da letra U). É, tem o som de U, mas vai ser o O, ta bom! 

A1-(Clicou na letra O). 

PA- Pronto! PI-ÃO, tá vendo como se escreve? Vamos ler! PIÃO. 

A1- PIÃO. 

PA- ta vendo que o Ã é o A com o tilzinho, certo! 

                                       (CONTROLE DIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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QUESTÃO 32- Escreva o nome da brincadeira: FUTEBOL (disponibiliza a imagem e o aluno 

digita o nome) 

 

PA- Vamos lá escrever FU-TE-BOL, vamos lá! FU. 

A1- (A aluna observa, teve a intenção de clicar a letra A). 

PA- FU, FU. (fez o som da letra F e comentou: “A gente só falta dizer a letra”...). FU. 

A1- U? 

PA- É, mas antes do U tem uma letrinha. Qual é? 

A1- (A aluna não conseguiu interpretar o som da letra F). 

PA- Procura a letra F. 

A1- Não tô achando! 

PA- Procura, que tem! 

A1- (A aluna encontrou e clicou na letra F). 

PA- FU, falta que letra pra formar FU?  

A1- U. 

PA- U, muito bem! TE, TE. 

A1- E? 

PA- Bota o E. 

A1- (Clicou na letra E). 

PA- Ficou FUE, pra formar TE, lembra da PETECA? O TE da PETECA! 

A1- (Ficou pensando...). 

PA- (Voltou para a atividade anterior, que tem a palavra PETECA, para a aluna ver com se escreve a 
sílaba TE). 

A1- (Observou a sílaba TE e logo digitou). 

PA- Agora falta BOL. Quais as letrinhas que formam BOL? 

A1- (digitou BO). 

PA- Mas falta uma letrinha pra ficar BOL. (Verbalizou bastante a palavra FUTEBOL, soletrou e, junto 
com a aluna, digitou a última sílaba BOL). 

                                     (CONTROLE DIRETO/ AUTOCONTROLE DIRETO) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 Nas três questões apresentadas, as ações da PA junto à aluna se caracterizam pela 

mediação do tipo controle direto através de ordens e perguntas diretivas. A seguir, destaca-se 
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um dos trechos da questão 32: “PA-FU, FU. (fez o som da letra F e comentou: “A gente só 

falta dizer a letra”). FU. A1- U? PA- É, mas antes do U tem uma letrinha... Qual é?A1- (A 

aluna não conseguiu interpretar o som da letra F). Reflete-se ao longo das mediações durante a 

realização das três questões que a aluna manteve a postura de dependência das ordens e 

diretivas da PA, como se evidencia em um dos trechos da questão 30:   

PA- CORDA, lembra como se escreve? CORDA. Qual a primeira letra? 

A1- (Clicou na letra A). 

PA- E agora? Tem o resto, né? 

A1- (Clicou na letra C). 

PA- CO, agora o que tu vai botar? CO... CA é C com A e CO é C...?  

A1- A. 

PA- C com A é CA e CO? Tu já botou o C, falta o quê? 

A1- E? 

PA- C com E é CE, e você vai escrever a palavra CORDA, então, qual é a letra? 

A1- (Clicou na letra O). 

. Neste estudo, verificou-se, no decorrer das dez sessões com o uso do software, 

que A1 demonstrou momentos de autocontrole indireto e autorregulação, apesar de 

inicialmente ela ter demonstrado dependência da mediação da professora. Pontua-se que a 

PA, no decorrer das dez sessões, utilizou, por muitas vezes, o controle indireto, com perguntas 

perceptivas, conceituais e procedimentais, na tentativa de evidenciar a autorregulação na A1. 

Em relação aos processos cognitivos, Viana (2016, p. 72) afirma que:   

[...] os processos cognitivos são responsáveis pela construção do conhecimento, 
sendo possível a todos os sujeitos cognoscentes. Quando há, então, a manifestação 
de uma disfunção cognitiva, é preciso proporcionar intervenções para a estimulação 
do desenvolvimento e/ou o uso de estratégias metacognitivas de atenção, memória, 
habilidades viso-perceptuais, habilidades viso-construtivas, entre outras, para 
oportunizar novas elaborações conceituais que levem o indivíduo a refletir sobre seu 
aprendizado, numa perspectiva de autorregulação. 

 

 Corroborando a visão da autora, Martins e Moser (2012) afirmam que cada 

indivíduo, como sujeito cognoscente, tem seu modo único de realizar, por meio da memória, 

suas “composições, articulações, transformações, que variam de indivíduo para indivíduo e de 

um tempo para outro, como se estivesse narrando sua própria história, contada de modo único 
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por cada pessoa, conforme seu jeito de assimilá-la” (MARTINS; MOSER, 2012, p. 17). Os 

autores abordam o ato de interação entre mediador e mediado e como esse processo de 

interação social que advém da interlocução desses sujeitos pode contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 As ações mediadoras da PA junto à A1 foram planejadas de acordo com esses 

processos que os autores pontuam, dado que a estimulação do desenvolvimento e a interação 

social são elementos propulsores do desenvolvimento e da aprendizagem. Essas ações foram 

ponderadas e discutidas nos planejamentos das dez sessões para o uso do software Luz do 

Saber. No entanto, destaca-se que foram apenas cinco encontros para planejar e apreender as 

estratégias para desconstruir métodos tradicionais no atendimento do aluno com DI. Aponta-

se a necessidade de se refletir sobre a prática do professor do AEE junto ao aluno com DI, 

visto que são necessários maiores investimentos e acompanhamento, para garantir que esse 

profissional especialista tenha maior convicção da importância das suas ações mediadoras 

para contribuir com o processo de alfabetização desse alunado.  

 Em relação às demais professoras (PB, PC) na aplicação das questões 30, 31 e 32 

junto às alunas com DI, serão apresentadas de modo separado as ações das mediações 

utilizadas por elas. A PB, por exemplo, aplicou as ações mediadoras de controle indireto e 

passou a utilizar o controle direto nas questões 31 e 32. A aluna A2, assim como A1, 

apresenta dificuldades semelhantes quanto ao processo de formação das palavras. A 

professora PB conduziu a questão 30 com ações mediadoras (controle indireto), porém, a 

aluna evidenciou o autocontrole direto com imitação direta e fala dirigida à professora. A 

seguir, ilustra-se trecho dessas ações feitas na questão 30: 

PB: Vamos descobrir o nome do brinquedo que você “tá” vendo. Que brinquedo é esse que 

você “tá” vendo?  

A2: Corda. 

PB: “Uma corda, né! Então, nós vamos puxar do mesmo jeito, letrinha, até formar a palavra, 

certo? Corda, pronuncie”! (a questão disponibiliza as letras soltas para a aluna clicar; se ela 

clicar mais de quatro vezes na letra errada, a questão reinicia). 

A2: COR-DA. 

PB: Pronto! 
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A2: (a aluna clicou nas letras O, A e L (como a palavra corda não possui a letra L, apresentou 

como “erro” e a letra fica na cor rosa, indicando para a aluna que essa letra não pertence à 

palavra).   

 A seguir, exemplifica-se a questão 31, com um pequeno trecho que indica o 

controle direto por parte da PB, evidenciando na A2 o autocontrole direto: 

PB: Que brinquedo é esse daí? 

A2: PIÃO. 

PB: PIÃO, “né”! Pronuncie! 

A2: PIÃO. 

PB: Soletre! 

A2: P-I-ÃO. 

PB: PI-ÃO, escreva!  

A2: Clicou nas letras I, A e R. (como na palavra PIÃO não tem as letras A, sem o til e R, logo 

apresentou “erro”). 

PB: PI, “né”! “Vá lá”! PI-ÃO. Você disse nesse instante a letra. Qual letra? 

A2: PI. 

PB: Soletra a letra. (a questão foi conduzida dessa forma, com base na soletração por parte da 

professora junto com a aluna). 

 As ações mediadoras da PB (controle direto – ordens diretivas e perguntas 

diretivas – evidenciaram na A2 o autocontrole direto). Tais comportamentos podem ser 

ilustrados no diálogo a seguir, na questão 32.  

PB: Escreva o nome da brincadeira. Que brincadeira é essa? 

A2: Futebol. (a aluna digitou a palavra BOLA). 

PB: Pronuncie o que está escrito! 

A2: BOLA. 
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PB: BOLA, qual é a brincadeira? Quando os meninos vão jogar bola, eles tão brincando de 

quê?  

A2: Futebol. (a aluna apagou a palavra BOLA). 

PB: Escreva! Pronuncie! (a professora conduziu a mediação de controle direto e foi 

evidenciado na aluna o autocontrole direto, visto que a professora soletrou a palavra para a 

aluna várias vezes para que ela conseguisse realizar a questão). 

 Já PC iniciou a mediação na questão 30 com o controle direto, passando para o 

indireto, visto que a aluna em comparação com as demais (A1, A2) demonstrou maior 

autonomia, como se verifica no trecho a seguir: “PC: Descubra o nome do brinquedo. A3: (a 

aluna logo clicou nas letras que formam a palavra “corda”, pois já havia escrito a palavra em 

outra questão, evidenciando a autorregulação)”. A A3 também evidenciou a autorregulação 

nas questões 30 e 31, conforme trecho destacado: 

PC: Descubra o nome do brinquedo.  

A3: (A aluna clicou nas letras P e I). 

PC: Como é o nome dele? 

A3: PIÃO. (a aluna logo clicou nas letras Ã e O, evidenciando uma ação autorreguladora).   

 Em relação à questão 32, a aluna A3 demonstrou o autocontrole indireto, fala 

dirigida a si mesma, como se verifica no trecho destacado:  

PC: Qual o nome da figura? 

A3: FUTEBOL. 

PC: FU-TE-BOL. 

A3: FU (a aluna foi soletrando junto com a professora, a qual manteve o controle indireto e 

foi evidenciado na aluna o autocontrole indireto). 

  Para concluir a análise desta categoria, apresentam-se os quadros (05, 06 e 07) 

que resumem as ações mediadoras desenvolvidas pelas professoras, assim como as ações 

evidenciadas pelas alunas no decorrer das dez sessões com o uso do software Luz do Saber.  
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Quadro 11- Resumo das Ações Mediadoras desenvolvidas pela PA e as ações evidenciadas 
pela A1 no decorrer das dez sessões com o uso do software Luz do Saber. 

        Módulo LER      Ações Mediadoras- PA           Ações evidenciadas na A1 

             Aulas          CD           CI      ACD       ACI       AR 

               01          05          08       06       05        02 

               02          05          02       05        -        02 

               03          05          10       07       07        01 

               04         03          09       05       02       05 

               05         05          05       07        -       03 

               06         02          06       04       03        01 

               07         01          10       06        -        05 

               08         04          08       05       03       04 

               09          03          09       07       03       02 

               10         02          07       04       03       02 

           TOTAL         35          74       56        26       27 

Controle Direto-CD/ Controle Indireto-CI/ Autocontrole direto-AD/ Autocontrole Indireto- AI/ Autorregulação- 
AR/ Total das Ações Mediadoras da PA- 109. PA/A1.  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nas ações da PA junto à A1, constataram-se as estratégias de controle indireto como 

as de maior frequência somando todas as sessões, totalizando 74 ações através de perguntas 

perceptivas, perguntas conceituais, procedimentais, gratificações, renúncia direta e 

confirmação passiva. Identificou-se menor frequência nas estratégias de controle direto, com 

35 ações de ordens, diretivas e perguntas diretivas. Dessa forma, indica-se que a PA 

modificou de forma significativa suas ações mediadoras em relação às sessões iniciais antes 

do planejamento colaborativo. Percebe-se que a intenção da PA em realizar com maior 

frequência o controle indireto sobre a A1 era favorecer maior autonomia à aluna. Se 

compararmos com as estratégias evidenciadas pela aluna, que representam ações em resposta 

às ações mediadoras da PA, verifica-se que a A1 apresentou maior frequência de ações do 

autocontrole direto na frequência de 56 vezes, uma situação que indica a dependência dessa 
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aluna das mediações de sua professora para executar uma atividade. É perceptível a falta de 

autonomia por parte da aluna, visto que ela recorria constantemente ao auxílio da PA 

mediante as situações-problema apresentadas nas questões propostas pelo software.Conclui-se 

que, apesar de a A1 insistir na situação de dependência, a PA investiu em esforços que 

possibilitaram momentos de autorregulação por parte da A1, dado que a A1 evidenciou 26 

ações de autocontrole indireto e 27 ações de autorregulação.  

Para dar continuidade aos apontamentos conclusivos das ações de mediações, 

apresenta-se a seguir a síntese das mediações efetuadas por PB. 

Quadro 12- Das Ações Mediadoras- PB/A2 

        Módulo LER      Ações Mediadoras-PB                  Evidências A2 

             Aulas          CD           CI      AD       AI       AR 

               01          03         10       01       12        - 

               02          07         05       08       04        - 

               03          05         07       06       06      04 

               04         01         11       01       07      04 

               05         04         08       05       03       - 

               06         03          09       05       07       - 

               07         02          09       05       06      04 

               08         02          10       02       06       - 

               09          -          15       03       05     07 

               10         02           10       06       04     02 

           TOTAL         29           94       41        61     21 

Controle Direto-CD/ Controle Indireto-CI/ Autocontrole direto- AD/ Autocontrole Indireto- AI/ Autorregulação- 
AR 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 Nas ações da PB junto à aluna, constatam-se as estratégias de controle indireto 

como sendo as de maior frequência, num total de 94 ações através de perguntas perceptivas, 

perguntas conceituais, procedimentais, gratificações, renúncia direta e confirmação passiva. 

Identificou-se menor frequência nas estratégias de controle direto, com 29 ações (ordens, 

diretivas e perguntas diretivas). Dessa forma, indica-se que a PB modificou de forma 

significativa suas ações mediadoras em relação às sessões iniciais antes do planejamento 

colaborativo. Percebe-se que a intenção da PB em realizar com maior frequência o controle 

indireto sobre a A2 era para favorecer maior autonomia da aluna. Se compararmos com as 

estratégias evidenciadas na aluna que representa as ações em resposta às ações mediadoras da 

professora, verifica-se que a A2 apresentou maior frequência no autocontrole indireto, com 61 

ações. Portanto, esse fato indica que a aluna buscou ter autonomia na resolução das questões, 

porém, ela necessitou, por muitas vezes, do controle direto da professora. Esse indicativo teve 

um reflexo de 41 ações evidenciadas pela aluna do autocontrole direto (imitação direta, 

modelo e fala dirigida ao mediador). Assim, percebe-se que a aluna ainda apresenta uma 

postura de dependência para resolver as atividades. Conclui-se que, apesar de a A2 necessitar 

do controle direto da PB, ela apresentou, mediante as mediações da professora, 21 ações de 

autorregulação. Essa última evidência é um aspecto positivo, visto que, se a professora 

continuar com as ações mediadoras significativas e atividades desafiadoras, certamente a A2 

poderá apresentar maior autonomia na resolução das situações-problema envolvidas tanto no 

AEE como no ambiente de sala de aula comum. Para finalizar as ações mediadoras de modo 

conclusivo, apresentam-se as de PC. 

Quadro 13- Das Ações Mediadoras- PC/A3 

        Módulo LER      Ações Mediadoras-PC                  Evidências A3 

             Aulas          CD           CI      AD       AI      AR 

               01          01           12       01       06      06 

               02          02           10       02       04      06 

               03          01           12       03       02      08 

               04           -           13        -       03      10 

               05         01           11       01       02      09 

               06         03           09       03       01      08 
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               07         03           10       03       05      05 

               08          -           12       01       05      06 

               09         01           14       05       03      07 

               10          -           12       01       06      05 

           TOTAL         12          115       20        37      70 

Controle Direto-CD/ Controle Indireto-CI/ Autocontrole Direto- AD/ Autocontrole Indireto- AI/ 
Autorregulação- AR. Total de AM- 127 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

   

    Nas ações mediadoras da PC, verificou-se a maior frequência de estratégias de 

controle indireto, com 115 ações, através de perguntas perceptivas, perguntas conceituais, 

procedimentais, gratificações, renúncia direta e confirmação passiva. Identificou-se menor 

frequência nas estratégias de controle direto, com 12 ações (ordens, diretivas e perguntas 

diretivas). Esses resultados indicam que a PC demonstrou consideravelmente mudanças 

significativas em suas ações mediadoras referentes às sessões iniciais antes do planejamento 

colaborativo. Percebeu-se que a PC aproveitou as dez sessões com o uso do software Luz do 

Saber para potencializar as aprendizagens da A3, com estratégias de controle indireto. Essas 

ações refletiram em 70 ações de autorregulação evidenciadas na aluna. Esse comportamento 

da aluna indicou que ela buscou ter autonomia na resolução das questões, visto que 

apresentou 37 ações de autocontrole indireto e somente 20 ações de autocontrole direto. 

Porém, mesmo apresentando 70 ações de autorregulação, ela insistia na dependência durante a 

resolução das questões, visto que a A3 não acreditava no seu potencial. Ressalta-se que a 

aluna, além de ter o suporte no AEE, mediante as ações mediadoras da professora, tem o 

apoio domiciliar na leitura e na escrita, dado informado em categorias anteriores.  Conclui-se 

que, se a PC insistir no processo de autonomia da A3, com ações mediadoras que evidenciem 

o autocontrole indireto e, consequentemente, a autorregulação, apresenta-se como um aspecto 

positivo e propulsor no processo de ensino-aprendizagem.  

 Nesta categoria, discutiram-se as ações de mediação empregadas pelas três 

professoras participantes deste estudo. Verificou-se que todas elas utilizaram com maior 

frequência estratégias de mediação de controle indireto e, ao passo que as sessões foram 

evoluindo, elas passaram a apresentar menor quantidade de estratégias de controle direto. O 
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decréscimo dessas ações indica uma evolução significativa das ações de mediação das 

professoras no contexto do uso do software Luz do Saber. O menor uso dessas ações favorece 

a autorregulação dessas alunas, que podem assumir com maior autonomia seus processos de 

aprendizagem.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A presente dissertação analisou a prática pedagógica de três professoras do 

Atendimento Educacional Especializado junto a três alunas com deficiência intelectual em 

Salas de Recurso Multifuncional do município de Caucaia-Ceará. Intencionou verificar, 

particularmente, de que modo o uso do software Luz do Saber pode contribuir para o processo 

de aquisição do sistema alfabético de escrita. Para tanto, procurou-se responder aos objetivos 

específicos do estudo, quais sejam: identificar as estratégias e os recursos de mediação 

empregados pelo professor do AEE que podem favorecer o processo de aquisição do sistema 

alfabético de alunos que apresentam Deficiência Intelectual – DI e averiguar, no contexto da 

SRM, por meio de um acompanhamento colaborativo ao professor do AEE, em que medida o 

uso do software Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode contribuir para o 

processo de aquisição do sistema alfabético por alunos que apresentam DI. 

        O estudo revelou dados que nos permitiram elencar três categorias de análise: o 

desenvolvimento da prática do professor no Atendimento Educacional Especializado–AEE 

junto ao aluno com deficiência intelectual (DI); os desafios enfrentados no atendimento junto 

ao aluno com DI; o uso do software Luz do Saber como recurso tecnológico para evolução 

conceitual da língua escrita do aluno com DI.  

 A primeira categoria – O desenvolvimento da prática do professor no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) junto ao aluno com deficiência intelectual 

(DI) – respondeu ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que visou identificar as 

estratégias e os recursos de mediação empregados pelo professor do AEE que podem 

favorecer o processo de aquisição do sistema alfabético de estudantes que apresentam DI. 

Percebeu-se que as professoras do AEE utilizavam com frequência nos atendimentos recursos 

de baixa tecnologia, apesar de suas salas possuírem equipamentos de alta tecnologia 

(computadores e notebooks). Conclui-se que é papel do professor do AEE refletir sobre a 

importância da adequação de recursos e de materiais, tanto de baixa como de alta tecnologia, 

por meio de atividades planejadas e específicas que desafiem o nível conceitual da escrita de 

alunos com DI. Dessa forma, o professor pode oferecer novos significados para o processo de 

alfabetização, pois esses recursos, quando utilizados numa perspectiva educacional, 

principalmente, quando há o propósito de minimizar as dificuldades do acesso à língua escrita 

desse público, oferecem impactos positivos no contexto da educação inclusiva.  
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 Nesta primeira categoria, conclui-se também que, de acordo com a realidade 

existente no ambiente escolar das professoras deste estudo, há uma prevalência de práticas 

excludentes nas salas de aula, as quais com certeza não contribuem para o desenvolvimento e 

a aprendizagem de suas alunas. Identificaram-se irregularidades quanto ao horário de 

frequência no AEE, desinteresse pelas atividades devido à sonolência de uma das alunas, 

assim como a frequência exclusiva de uma aluna apenas no AEE. Constatou-se que todos 

esses aspectos podem comprometer a aprendizagem das alunas com DI. Aponta-se a 

necessidade de realizar constantes sensibilizações com os profissionais da escola e familiares 

para mudar essas práticas excludentes e as condutas em desacordo com os documentos 

oficiais brasileiros.  

 Identificou-se ainda nessa primeira categoria que, inicialmente, as professoras não 

se orientavam pelo planejamento do AEE. Elas alegavam que já conheciam as dificuldades 

apresentadas pelas alunas, e por isso procuravam atividades que fossem adequadas ao seu 

nível de aprendizado. Observou-se nesses momentos iniciais da pesquisa que, por muitas 

vezes, as propostas das professoras se caracterizavam por atividades repetitivas que as alunas 

resolviam sem desafios. Nesse sentido, pode-se refletir que o planejamento era negligenciado 

no cotidiano da prática do AEE, visto que as atividades propostas não desafiavam a ZDP. 

Nesse contexto, as alunas permaneciam no Nível de Desenvolvimento Real (NDR). Defende-

se que o planejamento das atividades a serem realizadas no AEE pode revelar a mudança da 

prática do professor, diante das especificidades necessárias para o atendimento ao aluno com 

DI.  

 Nesse sentido, conclui-se que é relevante o professor do AEE traçar o perfil do 

aluno com DI, de forma que, no reconhecimento de suas especificidades, ele possa fazer um 

planejamento que atenda e supere as limitações desse aluno. Dessa forma, defende-se que o 

professor do AEE deve propiciar ao aluno maior autonomia tanto no AEE como na sala de 

aula comum. Consoante com essas ações, ele deve realizar um trabalho em colaboração com o 

professor de sala de aula comum, no sentido de eles partilharem as especificidades desses 

alunos, para, assim, delinearem atividades que possam gerar crescimento na aprendizagem e 

no desenvolvimento no processo inclusivo desse alunado.  

 A segunda categoria – Os desafios enfrentados no atendimento junto ao aluno 

com DI – respondeu ao objetivo geral desse estudo, que visa analisar a prática pedagógica do 

professor do Atendimento Educacional Especializado junto ao estudante com deficiência 

intelectual em Sala de Recurso Multifuncional do município de Caucaia-Ceará, verificando, 

particularmente, de que modo o uso do software Luz do Saber pode contribuir para o processo 
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de aquisição do sistema alfabético de escrita. Nesta categoria, discutiu-se que um dos desafios 

enfrentados pelas professoras era o atendimento do AEE no contraturno, que resultava na 

baixa frequência dos alunos atendidos, influenciando negativamente o processo de 

desenvolvimento desses alunos. Nesse contexto, verificou-se o desrespeito em relação aos 

horários do AEE, que deveriam ocorrer no contraturno. Defende-se, no presente estudo, a 

importância de se preservarem os horários de atendimento do aluno com DI no contraturno, 

para que ele usufrua da rotina escolar da sala de aula comum. Conclui-se que as diretrizes 

determinam o AEE no contraturno, respaldada na garantia de assegurar o direito do aluno com 

deficiência de frequentar integralmente a sala de aula comum. Para isso, é fundamental o 

trabalho colaborativo entre professores, gestores e familiares, em respeito ao direito do aluno 

com DI de conviver e aprender numa escola onde todos devem contribuir para um ensino de 

qualidade e equidade.   

 Nesse estudo, a professoras também relataram como desafio a ausência do laudo 

médico de alguns alunos. Compreende-se que os atendimentos devem ser planejados não com 

base no laudo médico, e sim respaldados nas características dos alunos, levando em conta 

suas potencialidades e especificidades. Percebeu-se, nesta pesquisa, que a aprendizagem do 

aluno com DI é um aspecto desafiador. Desse modo, defende-se que o desenvolvimento de 

estratégias propulsoras em colaboração entre professores do AEE e professores da sala 

comum favorece o processo de ensino-aprendizagem desses alunos.   

 A falta de compromisso familiar com a presença nos atendimentos também foi 

apresentada como um desafio. Conclui-se que existe a necessidade do trabalho conjunto entre 

professores de sala de aula comum e professor do AEE para sensibilizar os pais ou 

responsáveis quanto ao potencial que esse aluno pode alcançar mediante os apoios ofertados 

pela escola inclusiva. Nesse sentido, se houver uma maior valorização por parte da família, 

assim como uma melhor compreensão sobre suas especificidades, sua forma de aprender e 

agir poderá minimizar esse estigma que assola os corredores das escolas de que o aluno com 

DI está incluído somente por questões de interação social. Além da interação que favorece o 

seu desenvolvimento e sua aprendizagem, o aluno com DI tem o direito de participar das 

atividades escolares como sujeito cognoscente e sócio-histórico.   

 Nesta categoria, o não envolvimento da gestão com o trabalho do professor do 

AEE também foi relatado pelos professores como um dos desafios que elas enfrentam no 

AEE. Defende-se uma articulação colaborativa da gestão escolar com os professores da sala 

de aula comum e do AEE para o processo de inclusão de alunos com DI. Nesse sentido, 

constatou-se que, de forma recorrente, a gestão escolar percebia o profissional do AEE como 
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parte integrante da gestão, visto que os gestores das escolas atribuíam a esse profissional 

algumas tarefas que não faziam parte da sua competência. Dessa forma, cabe aos professores 

do AEE desenvolver na sua prática ações que busquem envolver e sensibilizar os gestores da 

escola a valorizarem o trabalho do professor especialista na SEM, em virtude de ser uma 

modalidade que pretende trabalhar a diversidade na educação escolar das pessoas com 

deficiência. Portanto, uma escola para a diversidade busca um modelo de gestão que procure 

entender e valorizar o trabalho do AEE.  

 Neste estudo, verificou-se que é necessária a redefinição da escola para os moldes 

da educação inclusiva, visto que isso demanda um maior envolvimento dos familiares e dos 

professores em sensibilizar a gestão da escola no fornecimento de suportes necessários à 

inclusão dos alunos com deficiência. Assim, pode-se promover um maior envolvimento da 

gestão com o trabalho do AEE, dado que é preciso o apoio de toda a comunidade escolar 

nesse processo, posto que são os gestores das escolas que promovem os projetos e ações no 

âmbito escolar. Defende-se que é papel do gestor possibilitar ao profissional especialista 

momentos nos planejamentos dos professores de sala de aula comum; a participação nas 

reuniões de pais e familiares para momentos de sensibilização; e a promoção de parcerias com 

atividades inclusivistas dentro da escola. Todas essas iniciativas são propulsoras de uma 

escola que valoriza a diversidade.  

 Na terceira categoria – O uso do software Luz do Saber como recurso tecnológico 

para a evolução conceitual da língua escrita do aluno com DI –, respondeu-se ao primeiro e 

ao segundo objetivos específicos – identificar as estratégias e os recursos de mediação 

empregados pelo professor do AEE que podem favorecer o processo de aquisição do sistema 

alfabético de estudantes que apresentam Deficiência Intelectual (DI); e averiguar, no contexto 

da SRM, por meio de um acompanhamento colaborativo ao professor do AEE, em que 

medida o uso do software Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode 

contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético por estudantes que apresentam 

DI. 

 Nesta terceira categoria, verificou-se que as ações mediadoras significativas do 

professor do AEE podem contribuir para a evolução da leitura e da escrita de alunos com DI. 

Certifica-se ainda que as atividades disponibilizadas pelo software são relevantes para alunos 

em processo de alfabetização, visto que são pertinentes para o processo de escrita. Nas 

observações iniciais, constatou-se que as professoras, apesar de utilizarem o software em suas 

atividades, não mediavam de modo a favorecer a continuidade das atividades dentro do 

programa, considerando as fases de alfabetização propostas no software. Observou-se, nas dez 
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sessões realizadas com o uso do software Luz do Saber, que o computador foi sempre usado 

como meio para desenvolver as atividades, visto que eram as ações mediadoras realizadas 

pelas professoras que definiam a evolução das atividades junto às alunas com DI. Identificou-

se, também, o interesse das alunas pelas aulas disponibilizadas pelo software (textos e 

atividades que envolvem jogos pedagógicos). Aponta-se que, ao se selecionarem as atividades 

no decorrer dos planejamentos, já se demandava, por parte das professoras, certa preocupação 

em ofertar às suas alunas questões que atendessem as suas necessidades educacionais, visto 

que elas percebiam as alunas como pessoas limitadas, isto é, sua aprendizagem e seu 

desenvolvimento dependiam do seu grau de deficiência.   

 No decorrer deste estudo, as professoras foram orientadas a assumir uma posição 

de colaboração, mediando o processo de ensino e aprendizagem, através de ações mediadoras 

que possibilitassem a comunicação e a construção de conhecimentos significativos e 

pertinentes. No entanto, conclui-se que, apesar de as mediações realizadas pelas professoras 

sujeitos da pesquisa revelarem a preocupação com os limites, e não com o potencial que as 

alunas poderiam atingir, pode-se afirmar que as alunas apresentaram, no decorrer das dez 

sessões, evoluções significativas no desenvolvimento da escrita. Desse modo, as ações 

mediadoras, aplicadas pelas professoras, evidenciaram resultados positivos mediante os 

diferentes contextos vivenciados pelas alunas.  Consideram-se relevantes as características 

específicas de cada aluna para observar de forma precisa os resultados evidenciados nesse 

estudo. Percebeu-se que o software Luz do Saber, como recurso computacional, influenciou 

positivamente no processo de alfabetização das alunas com DI.    

 Nesta terceira categoria, observou-se ainda que as contribuições deste estudo se 

pautam no entendimento de que são as ações mediadoras investidas pelo professor do AEE 

que possibilitam a evolução do nível conceitual da escrita de sujeitos com DI. Ressalta-se que, 

dentre as três alunas, a A3 evidenciou maior frequência de ações autorreguladoras (o sujeito 

se transforma em seu próprio tutor). Esse resultado expressa a importância do 

acompanhamento e do envolvimento familiar no processo inclusivo da aluna. Assim, o 

envolvimento da família, da gestão e o trabalho conjunto dos professores favoreceram o 

desenvolvimento e a aprendizagem dessa aluna. 

 No que concerne às limitações desse estudo, indica-se a ausência dos 

planejamentos na prática pedagógica no AEE e do trabalho interligado entre professor 

especialista, professores da sala comum, gestão da escola e familiares do aluno com DI. Além 
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disso, é necessário um tempo maior de atendimentos para que haja um retorno mais 

significativo na aprendizagem das alunas. Infere-se que estas poderão promover um maior 

avanço no processo de alfabetização desses sujeitos. Assim, a continuidade desse 

acompanhamento por meio de um planejamento específico, da avaliação das aprendizagens e 

do uso de recursos computacionais poderá favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem de 

alunos com DI. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM O PROFESSOR DO AEE 
 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR DO AEE 
  
1.  Como você desenvolve o Atendimento Educacional Especializado com o aluno com 
deficiência intelectual? (Especifique: a frequência dos atendimentos; a duração, se em grupo 
ou individual; entre outros) 

2.  Quais os principais desafios que você enfrenta para atender o aluno com deficiência 
intelectual? Comente sobre eles.    

3.   No AEE, você realiza alguma adequação de recursos e materiais para desenvolver 
atividades na SRM com alunos com DI? 

4.  Quais os recursos, de baixa tecnologia (material concreto) e de alta tecnologia (sistemas 
computacionais), que você utiliza como estratégia de contribuição para a aprendizagem da 
leitura e da escrita desse alunado?  

5.   Que critérios você utiliza para identificar os recursos adequados às especificidades na 
aprendizagem do aluno com deficiência intelectual? 

6. Durante os atendimentos, como você se comporta para auxiliar os alunos no uso do 
Software Luz do Saber?  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DO PROFESSOR DO 
AEE JUNTO AO ESTUDANTE COM DI 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DO PROFESSOR DO AEE JUNTO AO 
ESTUDANTE COM DI 

Escola:                                                                                                           

Professor (a) do AEE: 

Data da observação:____/____/____                      Aluno: A (      )   B (      )   C (      ) 

 

                                            Aspectos observados Nunca Rara 

mente 

Às 
vezes 

Sempre 

1. Realiza as atividades considerando os objetivos do ensino 
e de aprendizagem e os conteúdos a serem ensinados 
   

 

 

 

 

  

2. Apresenta atividades que mobilizam o interesse e a 
curiosidade do aluno 
 

    

3. Apresenta as atividades com dinamismo e entusiasmo 
 

 

 

 

 

  

4. Elabora de forma clara o que espera que o aluno faça em 
relação às atividades 
 

    

5. Explicita de forma clara o que espera que o aluno faça 
em relação às atividades 
 

 

 

 

 

  

6. Utiliza um vocabulário claro e apropriado ao conteúdo 
ensinado 
 

    

7. Utiliza um vocabulário claro e apropriado ao nível de 
compreensão do aluno  
                                                           

    

8. Se expressa com entonação, ritmo e articulação adequada 
das palavras 
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9. Verifica se o aluno entende o que foi solicitado na 
atividade  
 

    

10. Está atento às perguntas e aos comentários do aluno 
 

 

 

 

 

  

11. Responde as perguntas e as solicitações do aluno     

12. Estabelece diálogo com o aluno 

 

 

 

 

 

  

13. Encoraja o aluno a realizar as atividades 
 

    

14. Encoraja o aluno a concluir as atividades 
  

 

 

 

 

  

15. Planeja atividades tendo como base as especificidades 
do aluno 
 

    

16. Desenvolve nos atendimentos o que foi planejado 

  

    

17. Utiliza os recursos definidos no planejamento 
                                             

    

18. Utiliza com segurança as estratégias didáticas 
   

 

 

 

 

  

19. Organiza o material pedagógico e o disponibiliza de 
forma acessível ao aluno 

    

20. Avalia as aprendizagens do aluno 

 

 

 

 

 

  

21. O professor procede de tal maneira que os erros, assim 
como os obstáculos cognitivos, sejam percebidos como 
elementos favoráveis às aprendizagens.  

    

22. O professor leva em conta o nível de desenvolvimento 
intelectual do aluno no planejamento e na efetivação das 
situações de aprendizagem.  
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23. O professor observa o aluno e o questiona acerca do 
procedimento de sua aprendizagem. 
 

    

24. O professor se interessa não somente pelas respostas, 
mas também pelo processo de aprendizagem ou de 
resolução de problema.  

    

25. O professor se interessa pelo procedimento de 
aprendizagem do aluno; ele se apresenta como um recurso 
disponível.   

    

26. O professor é capaz de avaliar a evolução do aluno.     

27. Os progressos do aluno nas diferentes atividades de 
aprendizagem são registrados nos instrumentos previstos 
para isso.  
  

    

28. O professor propõe situações de aprendizagem 
oferecendo desafios que incitam o aluno a progredir, 
solicitando-o em sua zona de desenvolvimento proximal.  
  

    

29. O professor estimula o aluno a se implicar ativamente 
em um processo de autoavaliação de sua aprendizagem.  

    

30. Os espaços destinados às atividades de aprendizagem 
são organizados. 
  

    

31. Cada um dos espaços destinados às atividades de 
aprendizagem é identificado por um cartaz. 
  

    

32. O aluno manipula o material por si mesmo. 
  

    

Fonte: adaptado do instrumento elaborado pelo grupo de pesquisa “Gestão da Aprendizagem na Diversidade”- 
Universidade Federal do Ceará, (2006).  
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 
(A) PROFESSOR (A) QUE PARTICIPARÁ DA PESQUISA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O (A) 
PROFESSOR (A) QUE PARTICIPARÁ DA PESQUISA 

TÍTULO DA PESQUISA: A prática pedagógica do professor do Atendimento Educacional 

Especializado do Município de Caucaia-CE: uma análise sobre o uso do software Luz na Sala 

de Recurso Multifuncional  

PESQUISADORA: Maria do socorro Moraes Soares Rodrigues 

ORIENTADORA: Professora Doutora Adriana Leite Limaverde Gomes 

 

 Venho por meio deste convidar o (a) senhor (a), professor (a) do Atendimento 

Educacional Especializado, a participar desta pesquisa, que tem como objetivo analisar a 

prática pedagógica do professor do Atendimento Educacional Especializado junto ao 

estudante com deficiência intelectual em sala de recurso multifuncional – SRM do município 

de Caucaia-Ceará, verificando, particularmente, de que modo o uso do software Luz do Saber 

pode contribuir para o processo de aquisição do sistema alfabético de escrita. Por conseguinte, 

para a consecução desse objetivo, delimitamos os objetivos específicos, a seguir: i) Identificar 

quais as estratégias e os recursos de mediação empregados pelo professor do AEE em sua 

prática pedagógica na sala de Recurso Multifuncional que podem favorecer o processo de 

aquisição do sistema alfabético por estudantes que apresentam Deficiência Intelectual (DI); ii) 

Averiguar, no contexto da SRM, por meio de um acompanhamento colaborativo, se o uso do 

software Luz do Saber como recurso e estratégia de mediação pode contribuir para o processo 

de aquisição do sistema alfabético por estudantes que apresentam (DI). 

No caso de o (a) senhor (a) não se opor a participar da pesquisa, a pesquisadora 

realizará, no primeiro momento, uma entrevista com o (a) professor (a) e, em seguida, 
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acompanhará o (a) professor (a) nos momentos de atendimentos com o aluno com DI, bem 

como irá realizar, juntamente com o (a) professor (a), um plano de acompanhamento 

colaborativo por meio do uso do software luz do Saber.  

A contribuição dessa pesquisa se encontra na ampliação dos estudos referentes à 

aprendizagem da leitura e da escrita do estudante com DI. Salienta-se que todas as 

informações prestadas serão gravadas e mantidas em sigilo e que esse estudo poderá ser 

utilizado para futuras publicações em congressos ou veículos de comunicações científicas, no 

entanto, garante-se a privacidade da identidade dos participantes.  

Esteja ciente da seguridade e da seriedade da presente pesquisa e, para maiores 

esclarecimentos, o (a) senhor (a) pode contatar a Divisão de Suporte aos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará por meio dos telefones (85) 3366-7680 e (85) 

3366-9945 e pelo e-mail: sidianny@ufc.br. 

 Desde já agradeço, antecipadamente, pela atenção e colaboração. 

 

Assinatura do (a) professor (a): 

___________________________________________________ 

Telefone de contato: 

___________________________________________________ 

e-mail: 

___________________________________________________  

Pesquisadora: Maria do Socorro Moraes Soares Rodrigues;  

e-mail: professorasocorro@gmail.com; Contato: (85) 98876.1690 

Assinatura:__________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:sidianny@ufc.br
mailto:professorasocorro@gmail.com
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APÊNDICE D - PLANEJAMENTO COLABORATIVO- SOFTWARE LUZ DO 
SABER- MÓDULO: LER 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DA SESSÃO 
1 IDENTIFICAÇÃO 
DIAS  TEMAS TEMPO DE ATENDIMENTO 
                            
2 PLANO 
OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  RECURSOS  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

3 PROCEDIMENTOS 
INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4 AVALIAÇÃO 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- REGISTRO DA AVALIAÇÃO- ATIVIDADE DE LEITURA 

Nome: Idade: 

Ano: Turma: Turno: 

Professora: Data: 

 

Lê o texto apoiando-se na memória. SIM NÃO 

Lê o texto utilizando diferentes estratégias (estratégias de identificação 
e/ou associação de letras, decodificação, com base no contexto). 

  

Indica as palavras solicitadas pelo (a) professor (a) com apoio na 
memória. 

  

Lê as palavras solicitadas pelo (a) professor (a).   

Fonte: adaptado (FIGUEIREDO at al, 2009, p. 41) 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B-FICHA DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESCRITA 

Nome: Idade: 

Ano: Turma: Turno: 

Professora: Data: 

Nível de escrita: 

 

NOME PRÓPRIO SIM NÃO 

Compõe o nome próprio sem ajuda do professor   

Considera que o seu nome está escrito mesmo quando falta uma das 
letras que o compõem 

  

Considera que seu nome está escrito quando todas as letras estão 
visíveis, ainda que a ordem delas tenha sido alterada 

  

Considera que seu nome está escrito quando todas as letras estão 
presentes e na ordem correta 

  

Fonte: adaptado (FIGUEIREDO at al, 2009, p. 28) 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C- FICHA DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESCRITA 

Nome: Idade: 

Ano: Turma: Turno: 

Professora: Data: 

Nível de escrita: 

Pré-silábico (       ) Silábico (       ) Silábico-alfabético (       ) Alfabética (        ) 

 

NÍVEL PRÉ-SILÁBICO SIM NÃO 

Representa com desenho   

Representa a palavra através de pseudoletras, traços e outras notações 
gráficas 

  

Representa com desenho e letras   

Escreve com letras e numerais   

Escreve com letras   

Utiliza no mínimo três letras para representar a escrita (eixo 
quantitativo) 

  

Utiliza letras variadas para representar a palavra escrita (eixo 
qualitativo) 

  

Utiliza letras diferentes para representar diferentes palavras   

 

   

NÍVEL SILÁBICO SIM NÃO 

Representa a pauta sonora através de pseudoletras, traços ou outras 
notações gráficas 

  

Faz a relação de uma letra para cada unidade sonora da palavra 
(sílabas) 

  

Representa as unidades sonoras das palavras com valor convencional 
de vogal 

  

Representa as unidades sonoras das palavras com valor convencional   
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de consoante 

 

  

NÍVEL SILÁBICO-ALFABÉTICO SIM NÃO 

Representa a escrita ora silabicamente, ora alfabeticamente   

 

NÍVEL ALFABÉTICO SIM NÃO 

Escreve alfabeticamente com marcas da oralidade (Exemplos: “patu”, 
“tambeim”) 

  

Escreve alfabeticamente com inversão de letras nas sílabas (“escola”, 
“secola”) 

  

Escreve alfabeticamente com omissão de letras nas sílabas (“querida”, 
“qrida”) 

  

Escreve alfabeticamente com trocas de letras de sons semelhantes 
(“casa”, “caza”) 

  

Escreve alfabeticamente com acréscimos de letras nas sílabas 
(“mamãe”, “mammãe”) 

  

Escreve convencionalmente de acordo com a norma ortográfica     

 Fonte: adaptado (FIGUEIREDO at al, 2009, p. 53 e 54) 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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