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“A gente tem que ter cuidado com o que deseja. Porque bem lá no fundo 
de cada um, uma luz se acende com nosso querer, e faz de tudo para 
não se apagar enquanto a gente não realizar o que anseia, mesmo que 
inconscientemente” (Fabíola Simões). Essa luz flameja em mim desde, 
quando ainda muito jovem, em minha primeira turma de alfabetização, 
ensinei meus alunos a ler e escrever. No entanto, entre eles havia um 
menino cheio de energia, falante, inquieto, que apesar de todas as 
metodologias que em minha inexperiência eu busquei, não consegui 
ensinar. A ele, e a todos os alunos com dificuldades de aprendizagem, 
dedico este trabalho. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o processo colaborativo de formação teórica, metodológica e prática 
desenvolvida com uma professora que atua no ensino regular e, em contraturno, em uma Sala 
de Recursos Multifuncional – SRM, em uma escola do interior do estado do Paraná, no 
atendimento a um aluno do 4º ano do ensino fundamental que apresenta transtornos funcionais 
específicos – TFE. Fundamentando-se nos estudos do Círculo de Bakhtin, frente à necessidade 
de interação entre os sujeitos envolvidos, na teoria histórico-cultural, a partir de Vygotsky, para 
quem o conhecimento se forma no interior das relações sociais, e na Línguística Aplicada 
contemporânea, que busca compreender as problemáticas que envolvem situações de uso da 
linguagem  para, então, agir sobre ela, orientamos a professora no trabalho com a leitura e a 
escrita nos dois contextos – classe comum e SRM, visando a compreender como a mediação 
pedagógica colaborativa contribui para a docência e para a aprendizagem do aluno que 
apresenta TFE, relacionados à dificuldade em ler e escrever. Para tanto, empregamos como 
procedimento de investigação a pesquisa colaborativa, que tem como estratégia a parceria entre 
pesquisador e colaborador, quando ambos objetivam refletir e buscar soluções para as 
dificuldades vivenciadas no contexto em que se inserem, planejando ações em prol da melhoria 
da qualidade do ensino e da aprendizagem. Os resultados da pesquisa indicaram: a) a 
apropriação pela docente das especificidades do trabalho em SRM; b) a apropriação pela 
docente dos pressupostos teóricos, metodológicos e práticos concernentes aos processos de 
leitura e escrita; c) a implementação pela docente dos processos de leitura e de escrita nas ações 
pedagógicas cotidianas em sala regular e em SRM junto ao aluno com TFE; d) o 
desenvolvimento pelo aluno com TFE de capacidades para níveis mais elevados de leitura e de 
escrita; e) a necessidade de mediação colaborativa junto ao professor dos anos iniciais do ensino 
fundamental, fornecendo subsídios teóricos e orientações metodológicas e práticas voltadas ao 
ensino de leitura e escrita aos alunos que apresentam condições peculiares de aprendizagem.  
 

Palavras-chave: Pesquisa colaborativa; formação continuada; leitura e escrita; transtornos 
funcionais específicos (TFE). 
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ABSTRACT 

 
This research analyses the collaborative process of theoretical, methodological and practice 
education constructed with a teacher working at mainstream education level and, during extra-
curricular shift, in a multifunctional resource room – MRR, at a Paraná rural school, assisting 
a student from the fourth year of elementary school who presents a specific learning disability 
(SLD). My main scaffold is grounded on: Bakhtin’s circle studies, given the need for interaction 
between the involved subjects; Vygotsky’s historical-cultural theory, to whom knowledge is 
erected onto social relations; and contemporary applied linguistics, that scrutinises issues 
involving language usage situations as to act upon it. Thereby, the teacher has been guided in 
his/her performance with the reading and writing training in both contexts – a regular class and 
MRR – aiming at understanding how collaborative pedagogical mediation may contribute to 
teachers and learners within a specific learning disability (SLD) situation, chiefly in what 
regards reading and writing difficulties. Therefore, the investigation procedure chosen for this 
study has been collaborative research, whose key strategy consists in the partnership between 
researcher and collaborator, when both seek to reflect upon possible solutions for the issues 
surfacing from the context in question, also planning actions that focus on the improvement of 
teaching and learning practices. Research results point to: a) teacher’s appropriation of MRR 
working specificities; b) teacher’s appropriation of theoretical, methodological, and practice 
frameworks concerning reading and writing processes; c) teacher’s implementation of reading 
and writing activities in quotidian pedagogical events at a regular class, as well as MRR, to the 
student with a specific learning disability (SLD); d) SLD students’ development of reading and 
writing abilities; e) the need for collaborative mediation in what regards teachers working with 
students manifesting peculiar learning conditions, at primary level, providing theoretical, 
methodological, and practice guidance turning to the latter’s development of reading and 
writing strategies. 
 
Keywords: Reading and writing processes; continuing professional development for teachers; 
specific learning disability (SLD); collaborative research. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mais diferentes organizações sociais, instituições, grupos de afinidades, em qualquer 

lugar do mundo, são formadas por pessoas diferentes entre si. Por mais que as razões que as 

unam sejam semelhantes, cada ser é único, possui uma história que, embora compartilhada de 

modo equivalente com outras pessoas, é compreendida e externalizada de maneira peculiar.  

As interações proporcionadas pela escola são responsáveis por auxiliar a criança na 

compreensão de si mesmo e do outro, oportunizando a base inicial para a vivência em sociedade 

e para o posicionamento frente ao mundo. A escola é um dos primeiros grupos sociais que a 

criança experimenta fora do recôndito familiar. Nessa instituição é que as experiências serão 

ampliadas, transformando a si próprio e ao outro com quem compartilha horas importantes de 

sua vida. Nesse sentido, uma escola preparada para a diversidade proporcionará experiências 

que refletirão positivamente ao longo da vida da criança e, na mesma medida, uma escola 

excludente dividirá seus alunos em grupos de vencedores e fracassados, incutindo estigmas que, 

muitas vezes, serão desfeitos com muitas dificuldades. 

Ao longo de vinte e três anos de magistério, acumulamos experiências com turmas de 

alfabetização e Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, Médio e na Educação de Jovens e 

Adultos. Paralelamente, dedicamos dezessete anos à Educação Especial, inicialmente nas quase 

extintas1 classes especiais e em diferentes níveis de Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, 

nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Toda essa experiência em sala de aula nos oportunizou o contato com diferentes estilos 

de aprendizagem, desafios no ensinar a leitura e a escrita em turmas heterogêneas, com alunos 

que possuem vivências culturais diversificadas, facilidades de compreensão e aquisição, 

advindos de contextos que propiciam experiências amplas perante os gêneros discursivos2 e 

relações sociais, juntamente com alunos que possuem um vocabulário restrito, que interagem 

pouco ou nada com elementos culturais que poderiam expandir o conhecimento e que, muitas 

                                                 
1 A Resolução nº 04/09, do Conselho Nacional de Educação, institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Nesse documento, não há mais a 
menção ao termo Classe Especial. Em seu lugar, determina-se que os alunos com deficiências, transtornos do 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação sejam matriculados nas Salas de Recursos Multifuncionais, 
que funcionam em contraturno escolar, ou encaminhados para Centros de Atendimentos Especializados (AEE), 
devendo todos serem matriculados em classes comuns do Ensino Regular (BRASIL, 2009). 
2 Nesta pesquisa, utilizamos a denominação “gêneros discursivos” por nos fundamentarmos no ideário do Círculo 
de Bakhtin. As discussões teóricas sobre as definições de gêneros do discurso, gênero discursivo, gênero do texto 
e gênero textual não são de interesse nesta dissertação.   
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vezes, não saíram do lugar onde nasceram até irem à escola; crianças, jovens e adultos muitas 

vezes desacreditados pela escola, família e sociedade. Nessas turmas, além das especificidades 

relacionadas aos contextos sociais, também trabalhamos com muitos alunos que apresentavam 

necessidades educacionais especiais (NEE) e condições peculiares de aprendizagem3, em 

diferentes graus de comprometimento, e que requeriam atenção diferenciada. 

Durante todo o percurso em sala de aula, nossos questionamentos incindiram em quais 

metodologias e práticas utilizar a fim de atender cada aluno de acordo com suas especificidades, 

colaborando em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, sem desmerecer quem 

apresenta dificuldades na apropriação dos conteúdos nem deixar de propor atividades 

desafiadoras aos alunos que apresentam trajetórias escolares bem-sucedidas e facilidades para 

aprender.  

É sabido que em face de metodologias aplicadas por professores que consideram suas 

classes homogêneas, com base na ideia de que todos os alunos devem aprender da mesma 

forma, pelas mesmas vias e no mesmo ritmo, muitos alunos não se desenvolvem de forma 

esperada no processo de ensino e de aprendizagem e podem vir a compor um grupo de alunos 

estigmatizados que, se não forem acolhidos dentro de suas diferenças, ficarão à margem de uma 

educação que se pressupõe para todos. Nesse sentido, fundamentando-se na defesa de que 

ninguém deve ser deixado à margem por oferecer respostas diferentes das convencionais, 

Mantoan enfatiza: 

 

Ensinar significa atender às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o 
ensino para cada um, o que depende, entre outras condições, de se abandonar 
um ensino transmissivo e adotar uma Pedagogia ativa, dialógica, interativa, 
integradora, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de 
transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber (MANTOAN, 
2006, p. 49).  

 

Assim sendo, torna-se necessária a elaboração de metodologias de ensino que realmente 

contemplem o aprender, sem que se minimizem conteúdos ou se permita que qualquer aluno 

esteja apenas inserido em uma sala de aula. A busca constante de conhecimento dos processos 

de aprendizagem individuais se faz imprescindível ao ensino que de fato se preocupa com os 

avanços de todos os alunos, dentro de suas especificidades. 

                                                 
3 STREIECHEN (2018), fundamentada em Pedrinelli e Verenguer (2008), que no âmbito das discussões sobre a 
Educação Física Adaptada utilizam o termo ‘condições peculiares para a prática de atividades físicas’, inspirada 
por essa terminologia, utiliza a expressão ‘alunos com condições peculiares de aprendizagem’, por entender que 
ela agrega todos os alunos, com ou sem deficiência, que encontram algum tipo de desafio ou barreira em seu 
processo de escolarização, assim como o participante de nossa pesquisa, Davi. 
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A implantação das SRM (instituída pelo MEC/SECADI por meio da Portaria Ministerial 

nº 13/2007) foi um dos grandes avanços na perspectiva da escola inclusiva. A inclusão, na 

perspectiva das SRM, se dá pelo fato de o aluno não ser retirado do convívio social no ensino 

regular com os colegas da mesma faixa etária, entretanto, possibilita a oferta de metodologias 

complementares e suplementares à sua aprendizagem. Até então, os alunos que apresentavam 

maiores dificuldades de aprendizagem no ensino comum, bem como os egressos de escolas 

especiais, eram avaliados por uma psicóloga que atestava deficiência intelectual, retirados das 

salas de aula para compor as ‘classes especiais’, as quais objetivavam a apropriação dos 

conteúdos em defasagem para, então, serem recolocados em níveis escolares aos quais se 

adequassem, voltando à série em que estavam ou sendo readaptados em séries subsequentes. A 

SRM, ao oferecer atendimento em contraturno, realizado por um professor especialista em 

educação especial, propicia ao aluno a oportunidade de resgatar conteúdos em defasagem sem 

que seja necessário ser retirado do ensino regular para compor classes especiais. O professor de 

SRM passa também a ser o mediador entre esse aluno e o ensino regular, propondo 

metodologias que promovam o acesso ao currículo de modo a facilitar o trabalho do professor 

do ensino comum com vistas à inclusão. 

Nesta pesquisa, o termo “mediação” pressupõe uma relação de troca de experiência 

através da reciprocidade entre o indivíduo e as possibilidades de conhecimento e aprendizado 

(OLIVEIRA, 2002). Toda mediação fundamenta-se no uso de instrumentos, objetos 

facilitadores da ação, ou signos (palavras ou a própria linguagem), responsáveis pelo 

desenvolvimento da aprendizagem e da internalização de conceitos. Com base nos estudos de  

Vygotsky, Oliveira destaca: 

 

Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento 
intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 
mediada por esse elemento. [...] O processo de mediação, por meio de 
instrumentos e signos, é fundamental para o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, distinguindo o homem dos outros animais. A 
mediação é um processo essencial para tornar possível as atividades 
psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo 
(OLIVEIRA, 2002, p. 26-33). 

 

Toda a ação humana ocorre em virtude da mediação. A aprendizagem, portanto, 

acontece a partir de interações sociais (sociointeracionismo) que empregam a palavra (signo) 

como mediadora na produção de significados que serão reelaborados por cada indivíduo.  
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O papel do professor, mediador, em especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

é muito abrangente. Cabe a ele ensinar conteúdos de História, Geografia, Ciências, Artes, 

Educação Física, Matemática e, ainda,  ensinar a ler e a escrever; ter conhecimentos literários a 

fim de realizar boas seleções textuais que levem à ampliação do conhecimento, ao 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e da criatividade, e que promovam o gosto 

pela leitura; cabe-lhe estimular a leitura e ensinar a escrita de diferentes gêneros discursivos  no 

intento da formação de um cidadão crítico e participativo. Ademais, para ensinar é necessário 

conhecer os alunos e ensiná-los a conhecer a si próprios a fim de poder, a partir dos diferentes 

domínios que possuem, auxiliar em seu desempenho escolar que, consequentemente, refletirá 

em suas práticas sociais. A dificuldade pode estar no trabalho com educandos estigmatizados 

pelo fracasso escolar, em especial no que diz respeito ao processo de alfabetização e ao 

desenvolvimento dos processos da leitura e da escrita. 

O trabalho com os diferentes níveis e contextos de ensino nos proporcionou a concepção 

de que os anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano – são primordiais ao 

desenvolvimento. É o fundamento que sustenta o desenvolvimento potencial do indivíduo, tanto 

no que tange à aprendizagem, quanto no que se refere ao seu posicionamento perante o outro. 

Em virtude de muitas falhas em nosso sistema de ensino, observadas ao longo das 

vivências e compartilhamento de experiências durante a pesquisa, falhas que vão da 

alfabetização à formação docente, deparamo-nos cada vez com mais frequência com alunos 

que, apesar de decodificarem o sistema alfabético produzindo os respectivos fonemas, 

decifrando/escrevendo palavras, ainda não dão sentido ao que leem nem são capazes de escrever 

textos visando a atingir um proposto comunicativo. Essa impossibilidade, conforme constatado 

junto à professora colaboradora e nossas experiências no âmbito do ensino, pode estar 

relacionada a distúrbios de aprendizagem nos mais variados graus, desde deficiências 

congênitas, transtornos de aprendizagem, até metodologias pedagógicas insuficientes para que 

o aprendizado se efetive.  

Nessa perspectiva é que intuímos desenvolver uma pesquisa colaborativa nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pontuando dificuldades e potencialidades de metodologias do 

ensino regular e do ensino em SRM no que tange ao ensino de leitura e de escrita aos alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem e proporcionando ao professor uma formação 

por meio de leituras e discussões, reflexão das práticas pedagógicas, planejamento de atividades 

e análise dos resultados observados. 

De acordo com Desgagné: 
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A pesquisa colaborativa se articula a projetos cujo interesse de investigação 
se baseia na compreensão que os docentes constroem, em interação com o 
pesquisador, acerca de um aspecto da sua prática profissional, em contexto 
real. Em consequência, o papel do pesquisador, no referido projeto 
colaborativo, se articula essencialmente em função de balizar e orientar a 
compreensão construída durante a investigação. Tal compreensão parte do 
quadro de exploração proposto, remetendo-se ao projeto teórico ligado ao 
objeto de pesquisa privilegiado, no próprio contexto da investigação 
(DESGAGNÉ, 2007, p. 10). 

 

A pesquisa colaborativa nos dá a possibilidade de se trabalhar com dados concretos, 

averiguando-se soluções palpáveis, discutidas e observadas na prática. Também desencadeia 

formação e mudanças nas quais os sujeitos envolvidos reinventam suas práticas através de 

pesquisas e comprovação de dados. Não se explora uma realidade idealizada e abstrata, mas a 

prática real e contundente (JESUS, 2014). 

A partir dessas constatações, definimos o tema desta pesquisa: as ações colaborativas 

no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental visando ao ensino da leitura e da escrita 

junto ao aluno com transtornos funcionais específicos – TFE. Nesse sentido, compreendemos 

que o embasamento teórico e metodológico ao professor, seja especialista ou do ensino regular, 

lhe dará suporte para efetivar o ensino independentemente do grau de dificuldades que o aluno 

possa apresentar. 

A pesquisa colaborativa integra o projeto “Linguagem, Letramento e Diversidade”, 

aprovado pela Comissão Permanente de Ética em Pesquisa para Seres Humanos (COPEP) da 

Universidade Estadual de Maringá, sob o parecer 1693495. Envolveu, na fase inicial, uma 

professora de SRM e uma professora de ensino regular – 4º ano do Ensino Fundamental I, 

focalizando-se principalmente o ensino de leitura e de escrita junto a um aluno com TFE. Na 

fase do trabalho colaborativo, a pesquisa envolveu o aluno com TFE e apenas uma professora, 

pois a docente da SRM foi indicada a assumir a classe regular, passando a colaborar com a 

pesquisa nos dois contextos abordados. 

A necessidade desta pesquisa justifica-se pela ausência de formação continuada para o 

professor da educação básica no desenvolvimento de capacidades relacionadas ao ensino da 

leitura e da escrita para os alunos com dificuldades de aprendizagem, que requerem acesso ao 

currículo ou práticas pedagógicas diferenciadas no ensino de pessoas com NEE e TFE; da 

mesma forma, não consta no município onde se deu a pesquisa, formação continuada voltada 

aos professores de SRM, informações evidenciadas por meio dos questionários realizados com 

vistas ao levantamento inicial de dados. 
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Convém esclarecer que, segundo o MEC, as pessoas com TFE não são consideradas 

pessoas com NEE e, nessa perspectiva, não se configuram alunos público alvo da educação 

especial. Entretanto, por necessitarem de um trabalho pedagógico diferenciado, o Estado do 

Paraná estende o atendimento em SRM a essas pessoas, que serão atendidas de forma 

individualizada, nos mesmos parâmetros dos alunos com NEE. O trabalho desenvolvido pelo 

professor especialista, portanto, deve seguir a mesma metodologia de avaliação, diagnóstico e 

acompanhamento com vistas ao acesso ao currículo que é dada aos alunos que apresentam NEE, 

público alvo das SRM. 

Com base nessas considerações, procuramos responder ao seguinte questionamento: 

Quais alterações são evidenciadas nas práticas pedagógicas do professor do ensino comum e 

SRM e nas relações do aluno com TFE com a leitura e a escrita a partir das orientações teóricas, 

metodológicas e práticas realizadas pela pesquisadora acerca dos processos de leitura e de 

escrita mediante os alunos com condições peculiares de aprendizagem?  

Esse questionamento delimitou o objetivo geral da pesquisa: compreender como a 

mediação pedagógica colaborativa, por meio de orientações teóricas, metodológicas e práticas 

sobre leitura e escrita, contribui para a prática efetiva da docência e para a aprendizagem do 

aluno que apresenta TFE, relacionados à dificuldade em ler e escrever. Traçamos, então, os 

objetivos específicos: a) caracterizar o aprendizado da leitura e da escrita do aluno com TFE; 

b) assinalar a concepção de leitura e de escrita manifestada por um professor de SRM e de 

classe comum do 4º ano do Ensino Fundamental; c) definir as ações desenvolvidas pelo docente 

junto ao aluno com TFE, em relação à leitura e à escrita a partir do trabalho colaborativo 

efetivado; d) evidenciar as alterações apresentadas pelo aluno com TFE a partir da prática 

docente com os subsídios trabalhados.   

Partimos do pressuposto de que a mediação colaborativa entre pesquisador e professor, 

tanto no âmbito do ensino regular, quanto do atendimento escolar especializado – AEE, no 

estado do Paraná também oferecida aos alunos com TFE, pode contribuir para o processo de 

ensino e de aprendizagem, orientando as ações docentes, auxiliando o professor a repensar suas 

práticas no que se refere ao ensino dos processos de leitura e escrita.   

Os aportes teóricos que fundamentaram esta pesquisa foram os estudos pertencentes ao 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]; BAKHTIN, 2003[1979]), 

caracterizados pelo dialogismo e pela significação (signo ideológico) e os estudos sob o viés 

sociocultural de Vygotsky (1991; 1993; 1994; 2000; 2008), o qual concebe que o conhecimento 

se forma no interior das relações sociais, inserindo-se no campo da Linguística Aplicada (LA) 

contemporânea, na busca de compreender as problemáticas que envolvem situações no uso da 
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linguagem para, então, agir sobre ela (ROJO, 2006). O cerne deste trabalho intuiu o 

estreitamento das relações que ocorrem no âmbito escolar a fim de ampliar o desenvolvimento 

potencial dos indivíduos que ali interagem. 

 Para tanto, realizamos observações iniciais nos dois contextos escolares – ensino 

regular e SRM com o intuito de fazer um levantamento das ações desenvolvidas em sala de 

aula. Após, promovemos sessões reflexivas cujo objetivo foi problematizar as práticas 

pedagógicas a fim de desenvolver as habilidades de leitura e de escrita do aluno com TFE. 

Selecionamos leituras para dar embasamento teórico, metodológico e prático à professora 

colaboradora no desenvolvimento de estratégias e atividades propostas em sala de aula. 

Posteriormente, realizamos um acompanhamento em SRM e no ensino regular visando a 

observar as possíveis mudanças na prática da professora e os resultados obtidos na 

aprendizagem do aluno ao longo da pesquisa. 

Na perspectiva de atender aos objetivos propostos e respondermos às perguntas de 

pesquisa, organizamos o presente trabalho da seguinte forma:  

- No capítulo 1, Fundamentação teórica, apresentamos o percurso teórico que 

fundamentou a mediação pedagógica colaborativa e, da mesma forma, serviu de suporte para a 

análise dos dados. Nesse capítulo, a seção 1.1 é dedicada ao dialogismo do Círculo de Bakhtin 

e aos conceitos de língua e fala, signo, palavra, tema, significação, enunciado e gêneros do 

discurso; na seção 1.2, abordamos a perspectiva histórico-cultural no que se relaciona às 

funções psicológicas superiores, à zona de desenvolvimento proximal e à internalização e 

apropriação por meio das interações sociais; na seção 1.3, discutimos os processos de leitura e 

de escrita, a partir dos fundamentos da LA. 

- No capítulo 2, Salas de Recursos Multifuncionais: aspectos históricos, legislação e 

caracterização, apresentamos uma visão geral dos caminhos percorridos pela educação no 

Brasil em busca da educação para todos, bem como recuperamos os documentos que amparam 

a inclusão escolar através das SRM, a fim de nos atermos sobre as práticas de AEE 

desenvolvidas nesse programa, o qual, no estado do Paraná, atende também aos alunos com 

TFE. 

- No capítulo 3, Metodologia, fornecemos uma visão geral da pesquisa, por meio da 

apresentação e discussão, na seção 3.1, dos princípios teórico-metodológicos que fundamentam 

a pesquisa; na seção 3.2, descrevemos o cenário da pesquisa e, na seção 3.3, expomos as etapas 

de geração de dados, os instrumentos utilizados e os procedimentos de análise.  

 - No capítulo 4, Análise dos dados, atemo-nos às análises e às reflexões sobre as 

práticas docentes no ensino de leitura e escrita ao aluno com TFE, desde a situação inicial de 
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ensino e aprendizagem nos contextos do ensino regular e de SRM, as reflexões e ações 

colaborativas junto à professora-colaboradora, até a situação final, após o trabalho colaborativo. 

Analisamos os movimentos de ensino e aprendizagem que se deram nos dois contextos 

observados, levando em consideração a apropriação do conhecimento da professora e do aluno 

mediante as ações colaborativas. Dessa forma, o capítulo apresenta quatro seções: na seção 4.1, 

trazemos o levantamento inicial de dados, antes das ações colaborativas; na seção 4.2 e 4.3 

descrevemos, analisamos e discutimos as ações colaborativas desenvolvidas junto à professora 

em SRM e no ensino regular; na seção 4.4, apresentamos o levantamento final do processo de 

ensino e de aprendizagem nos contextos de SRM e do ensino regular, posteriormente às ações 

colaborativas.    

Por último, na Conclusão, retomamos os objetivos traçados na introdução e 

sintetizamos os resultados alcançados.  

Entendemos que a qualidade que se espera na educação de todos, sem distinção, só 

poderá ser alcançada quando trabalharmos pela qualificação efetiva do cidadão, com vistas ao 

desenvolvimento em potencial a fim de que possa desempenhar suas funções perante a 

sociedade de maneira íntegra e consciente. 

Uma educação de qualidade para todos, um dos focos desta pesquisa, constitui-se em 

um princípio de trabalho educativo junto aos alunos com condições peculiares de aprendizagem 

considerando como únicos todos os sujeitos que se fazem presentes nas situações de ensino. É 

necessário exigir dos sistemas educacionais a garantia de escolas cujo princípio fundamental 

consiste em todos os alunos:   

 

[...] aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das 
dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer 
e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização 
escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades (UNESCO, 1994, p. 11-12).  

 

A igualdade de direitos para todas as pessoas é fundamentada em inúmeros decretos, 

portarias, leis, políticas públicas4. Entretanto, somente a consciência formada a partir de bases 

sólidas  ̶  fundamentadas na compreensão de que todos são diferentes, mas que se desenvolvem 

                                                 

4 Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jontiem/1990); ECA – Lei 8,069/90; 
Declaração de Salamanca (1994); Política Nacional de Educação Especial (1994); Lei 9,394/96 - LDB; Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Decreto nº 3,298; Progra Educação Inclusiva; 
Direito à Diversidade (2003); Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE – Decreto 6,094/2007; entre outros.  
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à medida que interagem com o meio e com o outro, que possuem valores individuais, 

potencialidades e habilidades específicas  ̶  é capaz de empreender mudanças a paradigmas 

cristalizados pela sociedade. Plenamente importante levar para todas as relações sociais o artigo 

I da Declaração Universal dos Direitos Humanos que delibera: “Todos os seres humanos 

nascem livres e são iguais em dignidade e direitos”. Basta respeitá-los. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, expomos os referenciais teóricos que subsidiaram as ações colaborativas 

junto ao professor colaborador e fundamentaram as análises dos dados. Abordamos, do Círculo 

de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]; BAKHTIN, 2003[1979]), o dialogismo, 

privilegiando-se os aspectos da responsividade, a função social da linguagem e os conceitos de 

signo, palavra, tema e significação, enunciado e enunciação e gêneros do discurso. 

Fundamentamo-nos, também, na teoria histórico-cultural (VYGOTSKY, 1991; 1993; 1994; 

2000; 2008), destacando-se os conceitos de funções psicológicas superiores e a mediação como 

fundamentais à ampliação da zona de desenvolvimento proximal de diferentes sujeitos. Na 

sequência, discutimos os processos de leitura e escrita à luz das orientações da Linguística 

Aplicada (DEHAENE, 2012; SOARES, 1998; 2003; 2008; ROJO, 2001; 2009; CARVALHO, 

2018; MENEGASSI, 1995; 2010a; 2010b; 2016; MENEGASSI; ANGELO, 2010; GERALDI, 

1993; 1996, dentre outros).  

 

1.1 PRESSUPOSTOS E CONCEITOS INERENTES À CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE 

LINGUAGEM 

 

A partir dos estudos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin5, muitos conceitos 

relacionados à linguagem tomaram perspectivas diversas das defendidas até então por teorias 

que tratavam da linguagem apenas como um fato histórico, distinguindo a língua da fala, o 

social do individual, como afirmava Saussure (2002), por exemplo. Nessas novas perspectivas, 

o texto/enunciado/discurso só pode ser assim caracterizado quando produzir sentido, 

significação e gerar no outro uma resposta, uma construção nova, fruto de uma compreensão 

responsiva ativa (FIORIN, 2016). 

Nas proposições de Bakhtin/Volochinov (2006[1929]), a maior problemática da 

linguística está em dois pontos cruciais: primeiro, na tentativa de compreender a língua 

separando-a dos contextos onde ela se manifesta; segundo, na tentativa de esmiuçá-la 

pedagogicamente em fonética, gramática e léxico, novamente descontextualizando-a das 

situações comunicativas.  

                                                 

5 O Círculo de Bakhtin foi um grupo formado por intelectuais de diversas áreas do conhecimento que se reuniam 
regularmente entre 1919 a 1929, na Rússia, com interesses e problemáticas diversificadas, coordenado pelo 
filósofo Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (FIORIN, 2016). 
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A maioria dos estudos linguísticos volta-se particularmente para o som, exaurindo-se 

em conceitos fonéticos que procuram explicações para a diversidade peculiar à língua falada. 

Entretanto, segundo Bakhtin/Volochinov (2006[1929]), o som isolado, como fenômeno 

puramente acústico, acaba desvinculando a linguagem de sua especificidade: a comunicação. 

Somente o som inserido em uma esfera social, na qual os signos sejam carregados de 

significado, onde haja um locutor e um ouvinte pertencentes a uma mesma comunidade 

linguística, inseridos em um contexto social, será capaz de constituir significação linguística, 

experiências comunicativas complexas que dependem de inúmeros elementos, tanto verbais 

quanto visuais, para constituir o que se denomina “linguagem” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006[1929]). 

Nesses aspectos é que o ensino da leitura e da escrita se pauta nesta dissertação. A 

significação, intimamente atrelada ao contexto comunicativo e ao campo de conhecimento 

linguístico do aluno, é fator fundamental para que a aprendizagem possa ocorrer. Tendo em 

vista as diferentes experiências – culturais e de apropriação de conhecimento – dos alunos que 

compõem as salas de aula, torna-se necessário um ensino que priorize a individualidade e a 

inserção funcional, contextualizada, das práticas da leitura e da escrita. 

Ao discutir o pensamento filosófico-linguístico, deparamo-nos com duas correntes às 

quais os estudos bakhtinianos se opõem: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. Para 

a primeira, a ideia de “língua” não constitui “[...] um sistema linguístico acabado, no sentido da 

totalidade dos traços fônicos, gramaticais e outros, mas sim o ato de criação individual da fala” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 75), pois são as escolhas individuais, aceitas e 

reiteradas por uma comunidade linguística, que passarão a constituir novos elementos que serão 

formalizados pela gramática que, por sua vez, passará a reger os recursos de padronização da 

língua. 

Perante os aspectos salientados pela segunda tendência, “[...] o centro organizador de 

todos os fatos da língua [...] situa-se no sistema linguístico, a saber o sistema das formas 

fonéticas, gramaticais e lexicais da língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 77). 

Assim, o indivíduo recebe passivamente um sistema linguístico pronto, adquirido por sua 

comunidade linguística, no qual ele não poderia interferir.  Pelos ideários dessa corrente, as 

normas (traços fonéticos, gramaticais e lexicais) são imutáveis, não cabendo ao falante nada 

além de aceitá-las. 

Os estudos de Bakhtin/Volochinov (2006[1929]) comprovam que nenhuma língua 

possui normas fixas e imutáveis, bem como uma língua e suas mudanças não podem ser regidas 

por um indivíduo de forma subjetiva.  
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O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso em 
que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o que 
importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado 
contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação 
concreta dada. Para o locutor, a forma linguística não tem importância 
enquanto sinal estável e sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto 
signo sempre variável e flexível. [...] O locutor também deve levar em 
consideração o ponto de vista do receptor. [...] o essencial na tarefa de 
descodificação não consiste em reconhecer a forma utilizada, mas 
compreendê-la num contexto concreto preciso (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
2006[1929], p. 94). 

 

Esses pressupostos levam à compreensão de que a língua é composta por uma série de 

acepções relacionadas a sinais que atuam como signos (ideológicos), que estabelecem uma 

relação de significação perante uma situação comunicativa pertinente a um contexto social, no 

qual falante e ouvinte estabeleçam sincronia compreensiva entre os enunciados que constituem 

sua língua. Se há apenas sinalidade e o reconhecimento ainda não foi dominado “a língua ainda 

não se tornou língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 95). Sendo assim, é 

impossível separar o uso prático da língua de seu conteúdo ideológico, pois essa prática 

resultaria na observação de simples sinais e não signos linguísticos. 

A língua materna não é “adquirida” pelos sujeitos, mas “é nela e por meio dela que 

ocorre o primeiro despertar da consciência” (BAKHTIN/VOLOCHINOV (2006[1929], p. 110). 

Repleta de significação, polissêmica e plurivalente, a língua depende da interação entre falantes 

e constitui um conjunto sempre mutável, em constante evolução, fundamentado em práticas 

reais, acontecimentos sociais nos quais a comunicação se faz compreender. Está em um 

processo evolutivo contínuo, modificando-se e sendo reconstituída de geração em geração.  

Ao tratar da aquisição da língua escrita, é necessário que se respeitem os mesmos 

fundamentos significativos, polissêmicos e plurivalentes que constituem o processo de 

comunicação oral, visto que o aluno advém de um meio social específico, cujo léxico foi 

desenvolvido em situações interacionais distintas. Desse modo, a avaliação inicial, 

especialmente no AEE, se faz imprescindível a fim de que se conheçam as experiências do 

aprendiz no contato com a língua, suas concepções, sua história, para, então, planejar-se um 

roteiro de ensino no qual o professor deve assumir a posição do outro do aluno, seu interlocutor, 

o outro externo. Menegassi (2016, p. 199) salienta as palavras de Geraldi (1996): “[...] o outro 

é de tal modo presente na memória visual do eu, que ele mesmo fornece a contrapalavra”. As 

relações interativas também ocorrem na presença do outro interno, “[...] o próprio autor é leitor 
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de si mesmo, e é enquanto leitor – um outro de si próprio – que o autor se autocorrige” e constrói 

paulatinamente seu campo discursivo. 

Bakhtin/Volochinov (2006[1929], p. 29) afirmam que “[...] tudo que é ideológico possui 

um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é 

ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. Com esse conceito, os filósofos russos 

sintetizam a noção do signo como algo simbólico que, distanciado do objeto ou da situação real, 

nos remete ao conceito significativo completo daquele objeto ou situação. E se esse objeto, 

mesmo sem deixar de fazer parte de uma situação real e concreta, reflete e refrata a realidade, 

ele passa a ser um signo ideológico. 

Para exemplificar esse último conceito, Bakhtin/Volochinov (2006[1929]) retomam a 

significação ideológica da foice e do martelo como emblema da União Soviética, e do pão e 

vinho para os cristãos. “Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata uma outra” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 30). 

Os signos surgem a partir das interações sociais, entre indivíduos organizados, membros 

de um grupo, que fazem dos signos seu meio de comunicação. O signo linguístico é, portanto, 

um signo socioideológico, visto que concentra em si valores de um grupo social. 

Bakhtin/Volochinov (2006[1929], p. 43) discutem a atividade linguística como social, pois 

“[…] realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e portanto também o 

signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social 

determinados”. 

De consciência individual em consciência individual, os signos configuram-se em uma 

cadeia semiótica que reflete e refrata aquilo que foi interiorizado, compreendido. “Afinal, 

compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 

conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos”, 

que se repetem e recriam as concepções da consciência. “A consciência só se torna consciência 

quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no 

processo de interação social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 32-34). São os 

signos que alimentam a consciência, desenvolvem-na, e deles forma-se a lógica da consciência, 

fundamentada pelas ideologias dos grupos sociais aos quais o sujeito pertence. É na linguagem 

que a existência do signo se materializa na comunicação, pois  

 

[...] a palavra é fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 
palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que 
não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A 
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palavra é o modo mais puro e sensível de relação social 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 34). 

 

De acordo com a concepção bakhtiniana, a palavra deveria ser colocada em primeiro 

plano perante as ideologias, visto que se trata de um signo puro, neutro, capaz de preencher 

com sentidos diferentes qualquer espécie de função ideológica. Bakhtin/Volochinov 

(2006[1929]) centralizam a palavra como principal meio de comunicação, visto que é o material 

que configura as reflexões interiores, a consciência além de ser prioridade na comunicação 

cotidiana, vinculando-se diretamente às ideologias. Nesse viés, o ensino da língua materna, 

portanto, precisa fundamentar-se na palavra como signo ideológico e, quando a palavra ainda 

não estiver assim configurada, é papel do educador oportunizar momentos de construção de 

significados.  

Brait (2007) amplia as discussões sobre a palavra, sob o ponto de vista dialético e 

dialógico do Círculo de Bakhtin: 

 

A palavra (e em geral, o signo) é interindividual. Tudo o que é dito, expresso, 
situa-se fora da 'alma', fora do locutor, não lhe pertence com exclusividade. 
Não se pode deixar a palavra para o locutor apenas, o autor (locutor) tem seus 
direitos imprescritíveis sobre a palavra, mas também o ouvinte tem seus 
direitos, e todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus direitos (não 
existe palavra que não seja de alguém) (BRAIT, 2007, p. 203-204). 

 

A partir dessa concepção de palavra como um signo carregado de sentidos, pode-se 

fundamentar a produção do discurso enunciativo que dá condições à produção do texto escrito. 

Segundo Geraldi (2003), para que se produza um texto escrito é necessário que se tenha o que 

dizer, uma razão para dizer, para quem dizer, um locutor constituído como tal e se escolham as 

estratégias. São essas as concepções primordiais à produção textual, seja de alunos que 

apresentam dificuldades ou transtornos de aprendizagem, seja de alunos que tenham um 

desenvolvimento regular. 

A aquisição da leitura/escrita, portanto, depende de uma construção prévia da 

consciência do indivíduo, da ampliação dos signos que já tem estabelecidos na consciência, a 

fim de que haja compreensão dos processos necessários à aprendizagem, que devem ser 

internalizados a partir de interações sociais constantes no meio escolar 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]).  

Outro conceito fundamental nos estudos do Círculo de Bakhtin é o “enunciado”, 

apresentado com significações peculiares. Segundo Brait e Melo (2005), em algumas teorias o 
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termo equivale a ‘frase ou sequência frasal’; em outras, é utilizado em oposição à frase, que é 

entendida como uma sequência de palavras passível de ser analisada ‘fora de contexto’. Nessa 

perspectiva, o enunciado é entendido como uma unidade de comunicação/significação 

necessariamente contextualizado, visto que uma mesma frase pode ter múltiplas significações 

dependendo do contexto em que é utilizada. 

Para Ducrot (1987), há uma diferença significativa entre frase e enunciado. Para ele, 

‘frase’ é um objeto teórico que não pertence ao domínio do observável, constituindo-se em uma 

invenção da gramática, enquanto “enunciado” é algo observável. A enunciação, por sua vez, “é 

o acontecimento constituído pelo aparecimento do enunciado. A realização de um enunciado é 

de fato um acontecimento histórico: é dado existência a alguma coisa que não existia antes de 

se falar e que não existirá depois” (DUCROT, 1987, p. 168), a base da constituição polifônica. 

Um enunciado concreto, para que assim possa ser classificado, depende de fatores 

verbais e não-verbais que fazem parte de um processo interativo de comunicação. Uma única 

palavra pronunciada dentro de um contexto não-verbal pode assumir diferentes significações, a 

depender de quem participa do processo de interação social e como ocorre esta relação 

comunicativa (BRAIT; MELO, 2005). 

Em suma, um enunciado não está associado somente a palavras, mas ao todo que o 

circunda, sejam imagens, sensações, situação social, etc., além de que presume sempre um 

receptor, cujas experiências determinarão o nível de compreensão alcançado. Ter claro esse 

conceito é fundamental para que o professor construa um processo de ensino da língua escrita, 

no qual é imprescindível que se tenha o que dizer, mas que se saiba como fazê-lo mediante as 

mais diversas situações comunicativas nas quais o locutor/escritor pode se encontrar. 

Bakhtin (2003[1979], p. 261) afirma que “todos os diversos campos da atividade 

humana estão ligados ao uso da linguagem”, cujo “emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana”. O enunciado, produzido pelo ato enunciativo, foi definido pelo 

Círculo como uma expressão linguística orientada para o outro. Assim, a construção de um 

discurso levaria em consideração a representação que um sujeito tem de seu destinatário, bem 

como a ressonância dialógica produzida por seus enunciados já proferidos e todos os 

enunciados de outros sobre o mesmo assunto, retidos em sua memória. Ter um destinatário, 

dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado. Todo enunciado é único, 

visto que só pode ser citado, e não repetido. Sua repetição constitui-se em um novo enunciado.  

No que se refere ao texto, Bakhtin (2003[1979]) o toma como a realidade imediata, 

objeto de pesquisa e pensamento, que sempre apresenta um sujeito, um autor (o falante ou quem 
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escreve) e um segundo sujeito, que reproduz, criando sentidos para o texto do outro. Dessa 

forma, entendido em um sentido amplo, o texto é 

 

[...] qualquer conjunto coerente de signos, a ciência das artes (a musicologia, 
a teoria e a história das artes plásticas) opera com textos (obras de arte). São 
pensamentos sobre pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre 
palavras, textos sobre textos. [...] Independentemente de quais sejam os 
objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida (BAKHTIN, 
2003[1979], p. 307-308). 

 

O texto constitui a realidade imediata através da qual o homem manifesta suas ideias e 

pensamentos. Na ótica bakhtiniana, o que constitui do texto um enunciado são as considerações 

dos aspectos sociais, concretos, recorrentes do uso da língua. “Dois elementos que determinam 

o texto como enunciado: a sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção (BAKHTIN, 

2003[1979], p. 308). O texto como enunciado mantém uma relação dialógica entre autor e 

destinatário, levando em consideração outros enunciados (já-ditos) que se mesclam nas 

interações comunicativas.   

Nessa perspectiva, Geraldi (1997) discute a possibilidade de flexibilidade do trabalho 

com o texto, abrangendo-se os sujeitos envolvidos na situação discursiva, sem desconsiderar a 

noção de que o texto é o lugar do trabalho entre os sujeitos na sala de aula. O autor propõe a 

produção de textos no quais a avaliação se faz no processo, comparando-se as sucessivas 

versões produzidas pelo mesmo aluno como índice da construção de sua aprendizagem. E o 

trabalho com a escrita é organizado pelo professor, mas produzido pelo aluno em conjunto com 

esse docente. Fundamentado pelo dialogismo bakhtiniano, a partir da interação constroem-se 

novos conceitos que se efetivam em enunciados cada vez mais elaborados, como afirma 

Geraldi: 

 

Para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem como 
interação e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma mudança de 
atitude – enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos nos tornar 
interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: 
concordando, discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc. 
Note-se que, agora, a avaliação está se aproximando de outro sentido: aquele 
que apontamos em relação ao uso que efetivamente, fora da escola, se faz da 
modalidade escrita (GERALDI, 1997, p. 128-129). 

 

Seguindo esses preceitos, independentemente das dificuldades que o aluno possa 

apresentar, ele sempre será comparado com seu próprio desenvolvimento, com as construções 

que for se tornando capaz de realizar na medida em que interage com o professor, com os 
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colegas e com outros recursos que lhe forem proporcionados. Dessa forma, deixará de 

reproduzir exercícios para constituir seus discursos que, pelos ensinamentos bakhtinianos são: 

 

[...] a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 
específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente 
necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são 
justamente esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância 
primordial para nossos fins (BAKHTIN, 2008[1963], p. 207). 

 

O discurso, pois, é a linguagem em ação, constituída nas relações sociais, através da 

interação verbal feita por enunciados. Por sua vez, todo enunciado é dialógico, isto é, “a palavra 

enunciada se subjetiva no ato de descodificação que deve, cedo ou tarde, provocar uma 

codificação em forma de réplica” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929], p. 66). Todos os 

enunciados produzidos são, de acordo com os conceitos bakhtinianos, respostas de outros 

enunciados anteriores; são sempre heterogêneos, visto que todo enunciado se formula a favor 

de uma posição e, obrigatoriamente, contra outra que a opõe.  

A teoria bakhtiniana leva em consideração as vozes sociais e as vozes individuais que 

não podem ser dissociadas, permitindo examinar, a partir das relações dialógicas, desde a 

formulação de discussões filosóficas complexas até as conversas cotidianas, todas modeladas 

pelo interlocutor presente na comunicação real. Entretanto, para o Círculo, os conceitos de 

individual e social não são simples. Em primeiro lugar, os teóricos afirmam que a maioria 

absoluta das opiniões dos indivíduos é social, ou seja, são formuladas a partir de enunciados 

anteriores. Em segundo, explicam que todo enunciado pode se dirigir a três tipos diferentes de 

destinatários: um próximo, concreto; um destinatário suposto, previsível; e também um 

superdestinatário, cuja identidade varia de acordo com cada grupo social, época, lugar, podendo 

ser a igreja, um partido, a ciência, e sempre tido como correto, determinante da produção 

discursiva. 

Entretanto, o sujeito não está completamente assujeitado aos discursos sociais, visto que 

a formação de conceitos individuais é constantemente submetida a peculiaridades 

compreensivas de cada sujeito, que pode concordar ou rejeitar conteúdos enunciados, 

formulando assim seus conceitos individuais (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]). 

O dialogismo também perpassa a consciência individual, a subjetividade. Fiorin (2016, 

p. 60), discutindo os pressupostos bakhtinianos, afirma que “o sujeito não é assujeitado, ou seja, 

submisso às estruturas sociais, nem é uma subjetividade autônoma em relação à sociedade”. Ou 

seja, a constituição de cada sujeito, sua memória, sua consciência, é construída a partir de 
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relações dialógicas que ora são aceitas, ora rejeitadas e, a partir das interações sociais das quais 

participa,  

 

[...] o sujeito vai constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes 
sociais que compõem a realidade em que está imerso, e, ao mesmo tempo, 
suas inter-relações dialógicas. Como a realidade é heterogênea, o sujeito não 
absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão em relações diversas 
entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente dialógico. [...] Além disso, 
como está sempre em relação com o outro, o mundo interior não está nunca 
acabado, fechado, mas em constante vir a ser, porque o conteúdo discursivo 
da consciência vai alterando-se (FIORIN, 2016, p. 61). 

 

No processo de formação da consciência, há a internalização de diferentes vozes: as que 

são incorporadas como voz de autoridade, nas quais se acredita sem questionar, que se tornam 

resistentes, centrípedas; e as que são persuasivas, centrífugas, abertas às mudanças, à realidade. 

Essas inúmeras e diferentes vozes sociais são responsáveis pela produção dos enunciados 

ideológicos, expressão de uma consciência formada pelas escolhas conscientes de outros 

discursos ideológicos. Ao mesmo tempo, o sujeito participa da formação de sua consciência 

através de escolhas individuais, singulares, que interagem com os eventos sociais de maneira 

única (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]). 

À adaptação dos diferentes enunciados, a depender da situação social que os compõem, 

estabelecem-se os gêneros do discurso. Antes de caracterizar os gêneros do discurso, no livro 

Estética da criação verbal (2003[1979]), Bakhtin distingue os enunciados em dois conjuntos: 

os gêneros primários e os gêneros secundários. Nessa concepção, os gêneros primários 

constituem a comunicação feita de modo espontâneo, dentro das esferas de convivência 

cotidiana, muitas vezes atribuída à fala informal, cujos enunciados são construídos em meios 

sociais mais íntimos; os gêneros secundários, por sua vez, são formados a partir dos gêneros 

primários, mas configuram uma forma de comunicação mais elaborada, culturalmente 

complexa, como a escrita, por exemplo. Dessa forma, Bakhtin (2003[1979]) concebe a 

necessidade de se sair da classificação do estilo, característica atribuída aos estudos tradicionais, 

integrando-se ao gênero e às esferas de atividade humana. Os gêneros primários e secundários, 

embora distinguidos didaticamente, estão intimamente ligados, misturam-se, resultando em 

uma reelaboração dialógica do pensamento. Em sua maioria, os “gêneros secundários da 

complexa comunicação cultural, em regra, representam formas diversas de comunicação 

discursiva primária” (BAKHTIN, 2003[1979], p. 267).  

Os estudos de Bakhtin (2003[1979]) passam a focar o dialogismo do processo discursivo 

introduzindo noções amplas de gêneros do discurso que vão muito além das rígidas 
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classificações poéticas tidas até então. O autor aborda os gêneros do discurso afirmando que 

“cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 2003[1979], p. 262). Os gêneros do discurso, portanto, são frutos do dialogismo 

do processo comunicativo, estão presentes no dia a dia de todos os falantes e se realizam com 

determinada padronização, ou seja, seguem ‘regras’ que resultam em normas relativamente 

estáveis, visto que obedecem a uma sequência que acaba se repetindo em cada gênero. Essa 

padronização é estabelecida sócio historicamente e, como outros fatores da língua, sofre 

alterações com o decorrer do tempo.  

Bakhtin (2003[1979]) não teoriza o gênero como um produto, mas sim o processo de 

sua produção. As unidades significativas da língua (palavra, oração) diferem-se dos gêneros do 

discurso/enunciados, porque não são direcionadas a um interlocutor. A utilização da linguagem 

nas interações das relações humanas é a razão de toda escolha linguística relativa ao gênero 

discursivo. Em diferentes situações comunicativas tornam-se eficientes e necessários diferentes 

enunciados (BAKHTIN, 2003[1979]). 

São os enunciados concretos que fundamentam as práticas da vida social e, em 

contrapartida, a vida se introduz na linguagem, vinculando-se sempre a situações de atividade 

humana que refletem finalidades específicas. A produção escrita, portanto, deve, assim como a 

produção oral, levar em consideração todos esses dados, tendo sempre clara a imagem do 

interlocutor. É essa imagem que determinará as escolhas léxicas de quem produz o enunciado, 

que, por sua vez, vai sempre refletir elementos que são habituais em determinadas esferas 

sociais. 

Fatores de mudança linguística ocorrem no uso da linguagem por inexistir uma 

compreensão passiva, pois o papel do outro, do ouvinte, é ativamente importante na 

comunicação discursiva (BAKHTIN, 2003[1979]). Todo discurso é polifônico e traz em sua 

concepção, como consequência, uma resposta: a compreensão do ouvinte se transformará em 

um enunciado novo que, por sua vez, resgatará certos enunciados anteriores, que se 

transfigurarão em uma resposta dada por outro ouvinte, sucessivamente. “Cada enunciado é um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003[1979], p. 

272).  

Todo autor, ao produzir qualquer tipo de enunciado, consciente ou inconscientemente, 

fará uma escolha relacionada aos gêneros do discurso que melhor se adequam à situação 

interativa em que se encontra. Quanto mais ampla a gama de situações interacionais o indivíduo 

tiver experimentado, maiores serão as experiências linguísticas construídas que, 
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inevitavelmente, farão parte dos enunciados que o indivíduo construirá como resposta nas suas 

interações futuras. Bakhtin afirma a importância das interações para a construção dos 

repertórios discursivos, pois 

 

[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 
individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser 
caracterizada como processo de assimilação – mais ou menos criador – das 
palavras do outro (e não das palavras da língua). [...] Essas palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos, e reacentuamos (BAKHTIN, 2003[1979], p. 294-295). 

 

São esses fatores que conferem aos gêneros discursivos uma amplitude de aplicação 

prática intimamente ligada às experiências comunicativas anteriores que se repetirão, 

dependendo sempre do contexto comunicativo e da cultura dos diferentes sujeitos que 

interagem. Os gêneros discursivos sofrem alterações constantes, ganham novos sentidos, 

aparecem ou desaparecem, misturam-se, a depender das mudanças culturais. “O gênero une 

estabilidade e instabilidade, permanência e mudança. [...] Os gêneros são meios de apreender a 

realidade” (FIORIN, 2016, p. 72-76). 

O trabalho escolar com os gêneros do discurso deve levar em consideração todos os 

fatores acima descritos. O aluno que é levado à aprendizagem da escrita, deve ter seu histórico 

de relacionamentos sociais amplamente valorizado. Aprendizagem se consolida a partir de 

experiências contínuas, dialógicas, nas quais gêneros primários construídos ao longo da 

infância transformam-se, pouco a pouco, em gêneros secundários, gradativamente complexos, 

mas que apenas poderão construir-se fundamentados em sucessivas interações sociais, 

carregadas de experiências palpáveis, reais (FIORIN, 2016).   

No que tange à inevitável interação social a fim de que qualquer situação comunicativa 

possa se estabelecer, esta pesquisa tem embasamento também no viés histórico-cultural que, 

assim como os preceitos do Círculo de Bakhtin, fundamenta-se na interação social dos 

indivíduos para que o desenvolvimento se estabeleça. Tratamos dessa perspectiva na próxima 

seção. 
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1.2 A PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL: CONTRIBUIÇÕES À PESQUISA 

COLABORATIVA 

 

Ao se tratar de educação e ensino é improvável que o desenvolvimento se dê sem que 

haja interação, troca de experiências, vivências mútuas que se complementam e enriquecem 

práticas individuais. No âmbito da educação às pessoas em condições peculiares de 

aprendizagem, a interação mediada por uma gama de instrumentos e metodologias voltadas à 

individualidade do aluno, torna-se prerrogativa relevante, necessitando ser efetivada através de 

práticas ainda mais constantes e consistentes em prol do desenvolvimento. 

Essa interação, intrínseca ao homem como um ser social, já foi objeto de muitos estudos 

ao longo da história que se empenharam na comprovação de que o homem, sendo um ser social, 

depende das relações que estabelece com o outro e com o meio para constituir-se como 

indivíduo (VYGOTSKY6/LURIA, 1996). Por muitos séculos, a formação da mente humana foi 

estudada a partir de teorias distintas que objetivaram compreendê-la, medi-la, dominá-la. A 

partir da segunda metade do século XIX, com o surgimento da Psicologia, do Marxismo e com 

os estudos de Darwin, várias teorias foram legitimadas e o desenvolvimento do homem, como 

um ser naturalmente ligado ao contexto social, que modifica o meio e é modificado por ele, 

passa a ser a principal fonte de compreensão das cadeias de aprendizagem regidas pelo modo 

particular como cada sujeito ‘está no mundo’ (VYGOTSKY, 1998). 

Vygotsky (1998) aborda a interaçaõ social como um componente essencial no 

desenvolvimento do conhecimento. Utiliza o método experimental, que leva em consideração 

o meio físico, o estímulo e o uso de signos a fim de explicar o desenvolvimento das estruturas 

da mente humana e comprovar que os seres humanos possuem funções psicológicas 

elementares, de caráter biológico e imediatista, e funções psicológicas superiores – FPS, 

caracterizadas pela mediação semiótica através de signos e símbolos que são estabelecidos nas 

relações sociais, como a memória, a elaboração conceitual, a capacidade de ler, escrever, 

prever, conceituar, tomar decisões, etc. Objetivando a compreensão desses mecanismos de 

desenvolvimento, pesquisas como as de Ângelo (2015), Tosta (2012), Machado (2017), Rosa 

(2017), entre outras, foram realizadas evidenciando que a percepção no ser humano se 

desenvolve graças à memória, de uma forma diversa da “continuidade direta e aperfeiçoada das 

formas de percepção animal” (VYGOTSKY, 1998, p. 41-42). O aprendizado e o 

                                                 
6 Nas leituras realizadas, encontramos o nome Vygotsky grafado de diferentes formas. Preferimos, neste trabalho, 
utilizar a grafia Vygotsky, mas preservamos nas citações bibliográficas e referências as grafias empregadas por 
seus autores e tradutores. 
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desenvolvimento são enraizados na cultura e acontecem historicamente pela inter-relação entre 

indivíduos, pela estimulação do meio e pela internalização das ações (VYGOTSKY, 1998). 

Convém mencionar que, para Vygotsky (1998), aprendizagem corresponde também a 

ensino. Conforme Oliveira (2006), o termo utilizado por Vygotsky para se referir à 

aprendizagem é “obuchenie”, em russo, que é compreendido como “processo de ensino-

aprendizagem, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre as 

pessoas” (OLIVEIRA, 2006, p. 57). 

Por esse conceito, podemos abranger o ensino-aprendizagem a uma constante relação 

entre o conhecimento do aluno, do professor e as interferências do meio que os cerca. Essas 

relações são responsáveis por uma gama de construções dialógicas, de acordo com os 

ensinamentos de Bakhtin/Volochinov (2006 [1929]), nas quais os signos ideológicos vão 

sucessivamente sendo formados, dando respaldo a enunciados sempre novos e cada vez mais 

complexos. No âmbito do ensino especial, o ensino-aprendizagem se efetiva a partir da 

necessidade ainda maior de correlações que se efetivam entre os sujeitos, visto que a formação 

e desenvolvimento do aluno se dão por via de instrumentos concretos que respaldam a 

construção de signos ideológicos. Nesse aspecto, Garcia afirma que 

 

A mediação pedagógica com materiais apropriados, realizada pelo professor, 
é essencial na formação dos conceitos científicos e no desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores. Sua ação precisa ser direcionada para a 
organização de conteúdos que possibilitem diferentes níveis de 
desenvolvimento (GARCIA, 2012, p. 69). 

 

A pesquisa de Vygotsky (1998) enfatiza as relações entre instrumento e signo e como 

esse uso se dá no desenvolvimento, na transformação de objetos e atitudes. A analogia básica 

entre as relações ‘instrumento e signo’ está na função mediadora que os caracteriza, como bem 

especifica Marx ao utilizar como exemplo os homens que "[...] usam as propriedades 

mecânicas, físicas e químicas dos objetos, fazendo-os agirem como forças que afetam outros 

objetos no sentido de atingir seus objetivos pessoais" (MARX, apud VYGOTSKY, 1998, p. 

72). Dentre as ideias de Vygotsky/Luria (1996), a contribuição mais importante se dá através 

da utilização de objetos como instrumentos e a internalização desses objetos como 

‘instrumentos psicológicos’ (utilizados para regular atividades mentais), força propulsora 

básica dos diversos estágios do desenvolvimento. Os autores evidenciam que “[...] o ponto 

crucial desse desenvolvimento não está nos instrumentos em si mesmos, mas no modo como 
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são utilizados e no significado que adquirem” (VYGOTSKY/LURIA, 1996, p.32 – grifos do 

autor). 

No mesmo âmbito, Bakhtin/Volochinov (2006 [1929]) tratam do signo ideológico, que 

se solidifica a partir da relação entre objeto e significado. Assim se dá também com o professor, 

que por meio do trabalho colaborativo toma posse de instrumentos físicos e signos, elementos 

mediadores que o habilitarão a desenvolver um trabalho ativo proporcionando o 

desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento. Vygotsky (1998, p. 72) evidencia 

que “[...] a atividade cognitiva não se limita ao uso de instrumentos ou signos”, ela depende 

também da ação interna propiciada pelos signos em cada indivíduo, de modo específico. 

Vygotsky (1998) trata dos instrumentos físicos como um meio de ação externa, um 

objeto capaz de modificar outro objeto, e os signos como componentes de ação interna, capazes 

de transformar o próprio sujeito que manuseia estes objetos. Como uma terceira abordagem, 

trata ainda de um controle mútuo, de acordo com o qual “[...] a alteração provocada pelo homem 

sobre a natureza altera a própria natureza do homem” (VYGOTSKY, 1998, p. 73). 

A mediação da prática docente por meio das atividades colaborativas, portanto, 

encontra-se relacionada aos conceitos bakhtinianos de dialogismo, à construção de signos 

ideológicos, responsáveis pelas vozes sociais e individuais que compõem o discurso dos 

indivíduos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]). O uso de signos, fundamentos da 

atividade mediada pela troca de conhecimentos historicamente constituídos, modifica todas as 

formas de desenvolvimento, ampliando as atividades nas quais as funções psicológicas podem 

ser trabalhadas.  

Segundo a perspectiva histórico-cultural (VYGOTSKY, 1998), o homem constitui-se a 

partir das interações dialéticas com o outro, com o mundo. Os processos interpsicológicos 

(“interação com os outros no processo de controle do ambiente” (VYGOTSKY/LURIA 1996, 

p. 38)) entre diferentes sujeitos configuram-se em processos intrapsicológicos (“interiorização 

desses símbolos para a regulação do comportamento de si próprio” (VYGOTSKY/LURIA 

1996, p. 38)), desenvolvidos a partir de experiências materiais, sociais, que, pouco a pouco, 

constituem-se como o meio de planejamento de ações futuras fundamentadas na memória. Os 

meios físico, social e cultural desempenham papel fundamental no desenvolvimento humano. 

Inicialmente, depende-se quase que exclusivamente dos signos externos que, pouco a 

pouco são interiorizados. Essa relação de interiorização de conceitos ocorre em forma de 

espiral, sempre retomando experiências anteriores, passando por um mesmo ponto enquanto 

avança para um nível superior. O significado da palavra se transforma para então constituir-se 

em novas experiências, novos signos. Vygotsky (1998, p. 74) chama “de internalização a 
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reconstrução interna de uma operação externa”, ilustrando o processo de internalização como 

uma série de transformações: 

 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 
reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular importância 
para o desenvolvimento dos processos mentais superiores a transformação da 
atividade que utiliza signos, cuja história e características são ilustradas pelo 
desenvolvimento da inteligência prática, da atenção voluntária e da memória.  
b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 
as funções no desenvolvimento [...] aparecem duas vezes: primeiro, no nível 
social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior [...] (intrapsicológica). Isso se aplica 
igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação 
de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 
indivíduos humanos.  
c ) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é 
o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 
desenvolvimento. O processo, sendo transformado, continua a existir e a 
mudar como uma forma externa de atividade por um longo período de tempo, 
antes de internalizar-se definitivamente. Para muitas funções, o estágio de 
signos externos dura para sempre, ou seja, é o estágio final do 
desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 75). 

 
 

As transformações internas a partir das inter-relações são fatores essencialmente 

humanos que são constituídos em diferentes tempos de acordo com cada indivíduo. A 

internalização tem como base fundamental as experiências vivenciadas que reconstroem as 

atividades psicológicas, pois “o desenvolvimento psicológico está solidamente introduzido no 

contexto de todo desenvolvimento social [...]” (VYGOTSKY/LURIA 1996, p. 53). Por um 

certo período essas atividades ainda necessitam de apoiar-se em situações externas, mas com o 

passar do tempo acabam sendo internalizadas, tornando-se a base da comunicação interior, 

constituindo palavras próprias (BAKHTIN, 2003 [1979]). 

A mediação colaborativa pressupõe justamente situações externas ao contexto 

pesquisado que, inicialmente, carecem do apoio do outro, de materiais concretos, de 

experimentos palpáveis que se configuram em situações de troca de experiências. Com o 

decorrer do tempo, essas inferências são internalizadas (pelo professor, pelo aluno) e passam a 

fazer parte das práticas intrínsecas e comuns a esses indivíduos. 

Pesquisas de Vygotsky e Luria (1996) constatam que o uso de instrumentos a fim de 

suprir uma necessidade vital, um talher para se alimentar, por exemplo, é associado facilmente 

como imitação do outro e repetido naturalmente. Entretanto, a manipulação de “objetos 

externos para conseguir o controle do processo interno de memória” (VYGOTSKY/LURIA 

1996, p. 188) depende da maturidade psicológica da criança em processos culturais que surgem 
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para facilitar as funções mentais, no desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores 

(FPS). 

O desenvolvimento das FPS, internalizadas a partir de experiências externas, é 

evidenciada por Angelo (2015) na importância dos espaços de relações interpessoais no 

contexto da formação docente contínua,  

 

[...] para que o professor aprenda a organizar os próprios processos mentais, 
construir conhecimentos e formas de ação na realidade da sala de aula, na 
dinâmica interativa com os outros sujeitos, que podem ser os colegas, o 
formador, o pesquisador, os alunos, a equipe pedagógica, os quais apontam, 
restringem, ampliam, conferem significados intrínsecos às ações educativas 
(ANGELO, 2015, p. 39). 

  

Assim, o professor, a partir do trabalho colaborativo, não absorve integralmente aquilo 

que lhe foi apresentado como uma operação externa, mas reconstrói, reorganiza a partir das 

informações que já possuía como elementares, desenvolvendo novos conceitos. 

Vygotsky, na segunda parte do livro A formação social da mente (1998, p. 103-119), 

discute a Interação entre aprendizado e desenvolvimento relacionando três diferentes teorias 

que tratavam do assunto à época. A primeira centra-se no pressuposto de que “os processos de 

desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado”; a segunda prende-se à ideia 

de que “aprendizado é desenvolvimento”; a terceira busca “superar os extremos das outras duas, 

simplesmente combinando-as” (VYGOTSKY, 1998, p. 103-106). 

 Vygotsky comenta os estudos de Koffka e Thorndike. Para Thorndike, “[...] a mente 

não é uma rede complexa de capacidades gerais como observação, atenção, memória, 

julgamento, e etc., mas um conjunto de capacidades específicas, cada uma das quais, de alguma 

forma, independe das outras e se desenvolve independentemente” (VYGOTSKY, 1998, p. 108). 

O aprendizado, para Thorndike, não altera a capacidade de pensar, porque as áreas do saber são 

singulares, cada uma depende de estímulos diferentes e o desenvolvimento da consciência é o 

desenvolvimento de capacidades específicas e independentes. Por sua vez, Koffka defende o 

conceito de que “[...] o desenvolvimento é sempre um conjunto maior que o aprendizado” 

representando a relação entre estes dois processos por dois círculos concêntricos, dos quais o 

menor seria o aprendizado e o maior, o desenvolvimento. Para Koffka, aprendizado e 

desenvolvimento não coincidem, porém um interfere no outro (VYGOTSKY, 1998, p. 108).  

Vygotsky, não concordando com essas teorias, apresenta os níveis de desenvolvimento 

os quais diferencia entre nível de desenvolvimento real (NDR) e nível de desenvolvimento 
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potencial (NDP), cuja distância passível de aproximação passa a ser chamada por ele de zona 

de desenvolvimento proximal (ZDP). 

A ZDP constitui-se naquilo que o indivíduo é capaz de fazer sozinho estendendo-se até 

aquilo que ele é capaz de fazer com auxílio do outro, ou nas palavras de Vygotsky: 

 

Ela 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 
(VYGOTSKY, 1998, p. 112). 

 

O NDR é determinado pelas funções que já amadureceram, que são realizadas sem 

auxílio; a ZDP determina as funções que ainda estão em processo de maturação. “O nível de 

desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a 

zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 113), fator determinante na concepção de que se deve partir do que já 

é conhecido, dominado pelo indivíduo, buscando-se a zona de desenvolvimento; quando esses 

pontos são interiorizados, automaticamente à proporção do desenvolvimento real, o 

desenvolvimento potencial é ampliado. Acerca da teoria de Vygotsky (1998, p. 113), por meio 

da mediação do outro, “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de 

desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, 

ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. 

Assim, o conceito de ZDP fundamenta o trabalho colaborativo, visto que o papel do 

outro, da intervenção colaborativa, tende a proporcionar aprendizagem que aumenta o 

desenvolvimento gradativamente. Quanto mais se amplia a ZDP através de interações, 

avaliações e novas interações, por meio de um trabalho que potencialize o alcance das metas 

estabelecidas, tanto maior será a perspectiva de se atribuir novos objetivos mediante sucessivas 

intervenções a serem alcançados dentro das inerentes apropriações de conhecimento. Ainda de 

acordo com Vygotsky (1998, p. 117), “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”. 

Pelo ideário de Vygotsky (1998), o aprendizado não está diretamente vinculado ao 

desenvolvimento, ou seja, aprender não é sinônimo de se desenvolver. O aprendizado deve ser 

interiorizado, faz parte das FPS a fim de que possa constituir desenvolvimento, mudança do 

NDP para o NDR. Nas palavras do autor:  
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[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e 
universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas. [...] os processos de 
desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. Ou 
melhor, o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás 
do processo de aprendizado (VYGOTSKY, 1998, p. 118). 

 

Por esses parâmetros, torna-se necessário que o professor conheça seu aluno, suas 

potencialidades, a fim de consolidar a ZDP. No AEE, é imprescindível a avaliação pedagógica 

inicial, realizada junto à família e aos professores do ensino regular. É essa avaliação que 

facilitará a identificação do NDP dando suporte ao planejamento pedagógico e a todas as ações 

necessárias ao desenvolvimento do aluno. Para criar e consolidar novas ZDP dos alunos em 

AEE, esse plano de atendimento educacional especializado – PAEE – necessita ser 

constantemente readequado. 

 O aprendizado amplia a ZDR, despertando processos internos de desenvolvimento 

capazes de operar na interação com o outro e, uma vez internalizados, esses processos tornam-

se parte do desenvolvimento independente, oportunizando novos campos de desenvolvimento. 

O aprendizado, pois, dá-se de modo contínuo, reiterado. No que diz respeito à formação 

docente, ela não corresponde  

 

[...] a uma assimilação individual, imediata, direta e passiva de teorias e 
modelos didáticos apresentados em eventos isolados de capacitação, mas 
decorre de uma interiorização progressiva, duradoura, sedimentada, de 
operações inicialmente constituídas na interação com os pares (ANGELO, 
2015, p. 39). 

 

No âmbito da pesquisa colaborativa, o professor aprende ressignificando processos com 

os quais já está habituado, transforma a palavra do outro em palavra própria, seja esse outro o 

professor/pesquisador, seja a teoria que fundamenta e amplia os conceitos em questão. Nesse 

aspecto, fazemos relação também com o conceito bakhtiniano de dialogismo, segundo o qual 

todos os enunciados se constituem a partir de outros (BAKHTIN/VOLOCHINOV, (2006 

[1929]) dando vazão a enunciados novos, constituídos polifonicamente. 

Em uma pesquisa colaborativa com vistas à produção escrita de crianças com 

dificuldades de aprendizagem, Angelo (2015) observa que a aprendizagem se dá perante a 

interação entre os diferentes sujeitos “[...] ao longo das experiências escolares e de formação, 

das interações com o pesquisador, com os outros professores e com os alunos”, na medida em 
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que o professor “[...] reelabora os conceitos aprendidos, responde e aprende a aplicá-los em 

outras situações de interação do cotidiano ou da sala de aula” (ANGELO, 2015, p. 40). Nesse 

âmbito, o conceito de ZDP tem o pesquisador como mediador das ações que subsidiarão o 

professor/colaborador tornando-o “capaz de aplicar um nível de conhecimento mais elevado do 

que lhe seria possível sem auxílio” (ANGELO, 2015, p. 40-43). 

Conforme discutido anteriormente, os instrumentos também ocupam uma função 

mediadora importante, visto que auxiliam no processo de interiorização. Vygotsky os separa 

em dois grupos distintos: a) os instrumentos concretos/materiais, que são exteriores, 

conduzindo a influência humana nas ações concretas, agindo sobre os objetos; b) os 

instrumentos psicológicos (linguagem, escrita, obras de arte, mapas, esquemas, etc.), que 

apresentam uma função mediadora interna, direcionada às atitudes conscientes do próprio 

indivíduo (VYGOTSKY, 1994). Os instrumentos, assim como o meio e a interação com o outro, 

constituem “a verdadeira fonte do desenvolvimento humano” (LEONTIEV, 2004, p. 318). 

Nessa perspectiva é que a cultura atua, “desenvolvendo em nós métodos cada vez mais 

novos, transformando a memória natural em memória cultural” (VYGOTSKY/LURIA, 1996, 

p. 194), da qual vamos nos apropriando. Essa função é desempenhada pela escola ao criar 

oportunidades de experiências, ampliando métodos auxiliares complexos e sofisticados que 

potencializam as ações humanas naturais. Vygotsky/Luria (1996, p.215) descrevem o 

desenvolvimento como a mobilização de características inatas, as funções mais primitivas, que 

passam por uma fase de treinamento sob a influência de condições externas, que mudam sua 

estrutura convertendo-as de um processo natural para um processo cultural complexo. Com o 

tempo, o desenvolvimento chega a um processo no qual os elementos externos são abandonados 

em virtude da internalização, da apropriação. 

Duarte (2004) faz uma abordagem referente ao uso do termo apropriação que, em 

muitas teorias é utilizado como sinônimo de internalização, nomenclatura usada por Vygotsky. 

O autor aponta três características da apropriação, sendo: 

 

1) ‘a apropriação é um processo sempre ativo’; 2) ‘a apropriação da cultura é 
o processo mediador entre o processo histórico de formação do gênero 
humano e o processo de formação de cada indivíduo como um ser humano’; 
3) ‘tal processo é sempre mediatizado pelas relações entre os seres humanos, 
sendo, portanto, um processo de transmissão de experiência social, isto é, um 
processo educativo, no sentido lato do termo’ (DUARTE, 2004, p. 50).  

 

O indivíduo somente se constitui como ser histórico a partir das relações concretas com 

outros indivíduos, cujas histórias sociais são por ele apropriadas configurando-se em sua 
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própria história social. Leontiev (1978, p. 167), na obra O desenvolvimento do psiquismo, 

aprofunda a teoria sócio-histórica desenvolvida por Vygotsky, diferenciando adaptação, 

“aquisições [...] dadas ao animal nas suas particularidades naturais hereditárias”, de 

apropriação, “atos de apropriação das aquisições do desenvolvimento filogênico [...] propostas 

nos fenômenos objetivos do mundo que o rodeia”. Explica ainda que todas as aptidões humanas 

só são possíveis a partir das relações com o mundo e seus fenômenos: 

 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 
simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material 
e espiritual que os encarnam, mas estão aí apenas postas. Para se apropriar 
destes resultados, para fazer deles as suas aptidões, ‘os órgãos da sua 
individualidade’, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os 
fenômenos do mundo circundante através de outros homens, isto é, num 
processo de comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade 
adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um processo de educação 
(LEONTIEV, 1978, p. 272). 

 

O termo “apropriação”, entretanto, além de ser usado como sinônimo de internalização, 

possui outras significações, podendo referir-se “a modos de tornar próprio, de tornar seu; 

também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente estabelecidos” 

(SMOLKA, 2000, p. 28). Marx e Engels, segundo Smolka (2000, p. 25), utilizam o tornar 

próprio como o ato “de ‘fazer e usar instrumentos’ numa transformação recíproca de sujeitos e 

objetos, constituindo modos particulares de trabalhar/produzir”. A apropriação (das forças 

produtivas), de acordo com Marx e Engels (1984, p. 105), “é nada mais que o desenvolvimento 

das capacidades individuais correspondendo aos instrumentos materiais de produção”. 

No desenvolvimento da pesquisa colaborativa, a apropriação se dá a partir da utilização 

da mediação instrumental, que passará a subsidiar o desenvolvimento do professor em 

formação, transformando-o em suas práticas. Segundo Angelo (2015, p. 46), os instrumentos 

“ao serem internalizados e apropriados e postos novamente nas relações interpessoais, geram a 

transformação do próprio sujeito e dos objetos culturais”, ressignificando de modo individual, 

intrínseco, aquilo que acontece no social. Nos termos de Vygotsky/Luria, 

 

[...] o grau de desenvolvimento cultural de uma pessoa expressa-se não só pelo 
conhecimento por ela adquirido, mas também por sua capacidade de usar 
objetos em seu mundo externo e, acima de tudo, usar racionalmente seus 
próprios processos psicológicos. A cultura e o meio ambiente refazem uma 
pessoa não apenas por lhe oferecer determinado conhecimento, mas pelas 
transformações da própria estrutura de seus processos psicológicos, pelo 
desenvolvimento nela de determinadas técnicas para usar suas próprias 
capacidades. O talento cultural significa antes de mais nada usar 
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racionalmente as capacidades de que se é dotado, ainda que sejam médias ou 
inferiores [...] (VYGOTSKY/LURIA, 1996, p. 237). 

 

Neste trabalho utilizamos os fundamentos da teoria histórico-cultural para respaldar a 

pesquisa colaborativa, sociointeracionista, segundo a qual as interações com os pares, com 

instrumentos e signos viabilizam o desenvolvimento cultural, a apropriação de novos conceitos 

que serão transformados em práticas que, por sua vez, desencadearão novas apropriações em 

uma cadeia amplamente sucessiva. 

 

Pensar as pesquisas desenvolvidas no contexto escolar, como apontado acima, 
é pensá-la como um processo de intervenção formativa, em oposição a uma 
intervenção linear, voltada à reprodução e transmissão de conhecimento 
considerado válido pelos formadores [...]. A pesquisa é, assim, uma atividade 
que, desde seu início, está organizada para que pesquisadores e praticantes do 
local de trabalho discutam sentidos contraditórios atribuídos ao objeto da 
atividade, por meio de ações recíprocas, intencionalmente pensadas e dialética 
e dialogicamente organizadas, para ouvir e considerar as ações e discursos de 
outros e, com base nelas, repensar as próprias (MAGALHÃES, 2012, p. 04).  

 

Assim sendo, todos os envolvidos na pesquisa estão em uma constante reflexão sobre 

suas próprias práticas, construindo aprendizagens que, através da interação, levarão à 

transformação da realidade escolar. Para Magalhães (2007, p. 91), “uma pesquisa que tome a 

colaboração como central pressupõe que todos os participantes se tornem pesquisadores de sua 

própria ação”.  

Com base na interação entre os diferentes sujeitos que preconizam as atividades 

desencadeadas no contexto escolar, e levando em consideração a criar e consolidar a ZDP 

desses indivíduos, discutiremos na próxima seção os processos de desenvolvimento da leitura 

e da escrita. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

Segundo Menegassi (2010a), dentre todas as instâncias sociais pelas quais o leitor passa 

para sua formação, a primeira, e que define muito o perfil desse leitor, é a família, na qual as 

experiências com os mais diversificados tipos de leitura, desde o posicionamento nos diálogos 

entre seus membros até a atitude de leitura perante os mais variados materiais (de rótulos a 

livros de literatura), irão definir o leitor que chegará à escola. 
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Ao ingressar no meio escolar e ter os primeiros contatos com a língua escrita, o aluno já 

possui muitas experiências com os gêneros primários, simples, construídos nos círculos sociais 

de que faz parte. Cabe, então, ao professor, por meio da efetiva mediação, através de diferentes 

instrumentos (VYGOTSKY, 1998), a tarefa de desenvolver o que já é intrínseco ao aluno 

mediante novas experiências, interações sociais, que pouco a pouco transformarão os 

enunciados produzidos, sejam orais ou escritos, em gêneros secundários, complexos, 

conscientemente elaborados (BAKHTIN, 2003 [1979]).  

Ademais, para o ensino da leitura e da escrita, é premissa que haja o desenvolvimento 

de competências adequadas, sendo necessário combater práticas pedagógicas cristalizadas de 

supervalorização da ortografia e da gramática, que não contribuem para a construção dessas 

competências. Tal construção se dá por meio da aprendizagem, favorecendo a aquisição, a 

consolidação e o desenvolvimento das habilidades (CARVALHO, 2018), mediante um trabalho 

com textos que objetivem a compreensão e os usos da escrita. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC define que o ensino deve concorrer para 

o desenvolvimento de dez competências gerais7. Esse documento caracteriza competência 

como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 08), 

reafirmando valores e ações que corroborem para a transformação da sociedade a fim de que se 

torne mais humana, socialmente justa e preocupada com a natureza. 

Carvalho (2018), ao tratar da avaliação para o ensino da leitura, aborda como necessárias 

diferentes competências e habilidades para o desempenho das mais variadas ações realizadas 

pelo ser humano. Da mesma forma,  

[...] a competência leitora se constitui da mobilização de diversas habilidades, 
esquemas, conhecimentos que podem, inclusive, ser separadamente 

                                                 
7 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade [...] 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade [...] 3. Valorizar e 
fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais [...] 4. Utilizar diferentes linguagens 
[...] 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação [...] 6. Valorizar a 
diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em 
fatos, dados e informações confiáveis, [...] 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação [...] 10. 
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2018, p. 09-
10). 
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sistematizados, tal como vêm descritos nas matrizes de referência, mas que, 
no ato de ler, serão ‘orquestrados’ conjuntamente (CARVALHO, 2018, p. 20). 

 

Por essa lógica, não se pode deixar de lado os processos de desenvolvimento da leitura 

e da escrita, que dependem da aprendizagem de habilidades específicas, para se constituírem 

em competência de leitura. Segundo Angelo (2015), à luz da Psicolinguística (SCLIAR-

CABRAL, 1991), por essa noção processual, a leitura e a escrita são entendidas como processos 

formados por etapas que são simultânea e recursivamente empregadas pelo leitor durante o 

processamento do texto. Tais etapas, quando trabalhadas em sala de aula, permitem ao aluno 

constituir-se paulatinamente como um sujeito leitor de textos mais autônomo, mais crítico, 

capaz de produzir palavras próprias (BAKHTIN, 2003 [1979]).    

Dehaene (2012), na obra intitulada “Os neurônios da leitura”, explica detalhadamente 

todo o processo pelo qual se dá a leitura, desde o movimento dos olhos que captam os símbolos, 

até a complexa operação cerebral que os decifra os significantes, associando-os a significados 

que irão compor novas informações. Muitos dos problemas de compreensão leitora já podem 

ser localizados em virtude das respostas cerebrais para todo esse processo e muitas das 

dificuldades consideradas intrínsecas podem ser trabalhadas e modificadas, pois “[...] nosso 

cérebro se adapta ao ambiente cultural [...] convertendo a outro uso as predisposições cerebrais 

já presentes. Nosso cérebro não é uma tábula rasa onde se acumulam construções culturais: é 

um órgão fortemente estruturado que faz o novo com o velho” (DEHAENE, 2012, p. 20).  

Partindo dessa afirmação, se faz necessário investigar as causas das defasagens 

relacionadas à leitura e sua compreensão e, a partir de então, transformá-las em perspectivas de 

aprendizagem, tornando-se possível minimizar ou até mesmo sanar muitos distúrbios 

relacionados a essa capacidade exclusiva do ser humano. Vygotsky (1998) teoriza que as 

funções psicológicas elementares são reelaboradas a partir das interações emergindo em novos 

processos de aprendizagem, as Funções Psicológicas Superiores_̶ FPS, novos sistemas 

psicológicos que se expandem e se adaptam ao longo dos estágios de desenvolvimento. As FPS 

são sempre objeto de mediação, internalizadas a partir das aprendizagens, transformações que 

criam condições para os estágios seguintes, sucessivamente. 

Ao se respaldar nos estudos de Dehaene (2012), nas acepções de Vygotsky (1998) e 

Menegassi (2010a; 2010c), percebe-se a necessidade de se ensinar a ler, no âmbito mais 

abrangente da expressão. Pelo viés de Menegassi (2010a, p. 38), cujas pesquisas objetivam o 

ensino eficiente da leitura, a formação e o desenvolvimento do leitor são processos distintos, 

segundo o qual a formação “[...] está voltada à aquisição do código escrito, a sua apropriação 
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de todas as fases necessárias do sistema linguístico de determinada língua, seja ela materna ou 

estrangeira”, e o desenvolvimento do leitor ocorre a partir do princípio de que ele já recebeu a 

formação necessária para dominar seu sistema linguístico. 

Dessa forma, faz parte da formação do leitor o trabalho com textos com informações 

explícitas, cujas orientações de leitura “[...] não extrapolem o nível do texto” (MENEGASSI, 

2010a), que visem ao pareamento simples de informações como respostas às perguntas de 

leitura (KLEIMAN, 2004). Quando o aluno já recebeu a formação necessária à leitura é que se 

promoverão atividades no intuito de desenvolvê-lo, oferecendo perguntas que o levem a 

“produzir sentidos diversos ao tema apresentado no texto, [...] para que efetivamente a leitura 

lhe faça sentido” (MENEGASSI, 2010a, p. 38).  

Vários projetos de pesquisa8 apresentam registros de avaliações de leitura que se 

fundamentam na formação do leitor nos anos iniciais do ensino fundamental, constatando que 

as perguntas a eles relacionadas se fazem de modo simples, por pareamento e com informações 

explícitas, como se espera no início dos processos de leitura. No entanto, os textos e atividades 

de leitura que se observam nos anos subsequentes, seguem as mesmas estratégias iniciais, não 

motivando o desenvolvimento do leitor, reiterando estratégias de formação como um processo 

contínuo. Assim, “[...] o aluno leitor continua a somente ler para responder perguntas literais” 

(MENEGASSI, 2010a, p. 39), fator que corrobora para a ausência de desenvolvimento 

acarretando em inúmeros problemas de proficiência leitora, comprovados por avaliações como 

a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil), a Avaliação Nacional 

da Educação Básica – Aneb, Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, além do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM e do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

– PISA. 

Para que o desenvolvimento da leitura ocorra de modo satisfatório, é necessário um 

processo que se constitui de etapas específicas, que nem sempre se apresentam de modo 

sequencial, mas coexistem no processo de formação e desenvolvimento do leitor. São as 

habilidades de leitura, processos mentais necessários e progressivos, que se transformam em 

competências. Essas habilidades passam por  

 

[...] processos de recuperação de informação (identificação, reconhecimento, 
organização) a processos de compreensão (comparação, distinção, 
estabelecimento de relações e inferência) e de reflexão sobre o texto 

                                                 

8 “Práticas de avaliação de leitura e a formação do leitor”, “Manifestações de constituição da escrita na formação 
docente” – desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Interação e Escrita (UEM/CNPq – www.escrita.uem.br). 
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(justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, 
políticas e ideológicas) (BRASIL, 2018, p. 75).  

 

 Nas palavras de Menegassi (1995), com base em Scliar-Cabral (1986), essas habilidades 

de leitura constituem-se em etapas: a decodificação, a compreensão, a interpretação e a 

retenção, todas perpassadas por um trabalho com a inferência, que se dá em diferentes níveis a 

cada etapa, objetivando o desenvolvimento de um leitor crítico. 

Na decodificação, “[...] ocorre o reconhecimento do código escrito e sua ligação com o 

significado pretendido no texto” (MENEGASSI, 2010a, p. 44). No nível mais superficial, esse 

é o momento em que o aluno basicamente junta as letras para formar sílabas, as sílabas em 

palavras e as palavras em frases, adquirindo habilidades ligadas ao saber fazer mais simples do 

processamento, “mas não de menor importância” (MENEGASSI, 1995, p. 86). Na BNCC, 

relacionam-se as capacidades relacionadas às habilidades de decodificação: 

 

• Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros 
sistemas de representação); • Dominar as convenções gráficas (letras 
maiúsculas e minúsculas, cursiva e script); • Conhecer o alfabeto; • 
Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; • Dominar as 
relações entre grafemas e fonemas; • Saber decodificar palavras e textos 
escritos; • Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras; • Ampliar a 
sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, 
desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento) (BRASIL, 
2018, p. 96). 

 

Angelo e Menegassi (2018) reafirmam a importância de que a escola supere a ideia de 

decodificação como somente reconhecimento de sinais gráficos, propondo situações que 

possibilitem ao aluno estabelecer relações com o mundo, compreendendo a palavra que 

decodifica como um signo ideológico. Quando a decodificação ocorre no nível de compreensão, 

o leitor associa a palavra a significados que tem internalizados, os signos linguísticos. É essa 

última acepção que se espera do leitor para que se desenvolva perante os processos de leitura 

(MENEGASSI, 2010a).  

 A compreensão é a principal etapa do processo de leitura. É explicada como a 

capacidade de se captar a temática de um texto, resumindo-o. Para tanto, é necessário que o 

leitor domine as regras sintáticas e semânticas da língua e reconheça as regras dos gêneros 

textuais para que depreenda a significação pretendida pelo autor perante o momento em que o 

leitor se encontra e os conhecimentos de mundo que possui. Segundo Menegassi (2010a, p. 45), 

“[...] compreender um texto é ‘mergulhar’ nele e retirar a sua temática e as suas ideias 
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principais”, e essa etapa deve ser desenvolvida com o aluno leitor nos diferentes níveis em que 

se encontra, nas várias disciplinas da escola, nos diferentes textos que a sociedade apresenta.  

 Rojo (2009) cita como habilidades relacionadas à capacidade de compreensão:  

 

[...] ativação de conhecimento de mundo; [...] antecipação ou predição de 
conteúdos ou de propriedades dos textos; [...] checagem de hipóteses; [...] 
localização e/ou retomada (cópia) de informações, comparação de 
informações; [...] generalização (conclusões gerais sobre o fato, fenômeno, 
situação-problema etc., após análise de informações pertinentes); [...] 
produção de inferências locais; [...] produção de inferências globais (ROJO, 
2009, p. 77-79).  

  

 A competência leitora, isto posto, depende do desenvolvimento de habilidades, do 

‘saber fazer’, da mobilização de conhecimentos que são colocados em prática para o 

desempenho da função. No momento da leitura, habilidades como estabelecimento de relações 

entre partes do texto, produção de inferências, identificação de informações, entre outras, são 

operações mentais que, conforme Carvalho (2018), devem ser acionadas para fazer o texto 

funcionar, produzir réplicas no leitor.  

 Da mesma forma que a decodificação, a compreensão também apresenta níveis 

diferenciados: há a compreensão literal, em que as informações são captadas de maneira 

explícita, e a compreensão com nível inferencial, em que se captam “[...] pistas que evidenciam 

uma possível resposta” (MENEGASSI, 2010a, p. 47), informações que nem sempre estão em 

nível superficial, mas são construídas a partir do conhecimento do leitor e das pistas deixadas 

pelo autor. Assim, inferir significa construir pontes de sentido (FULGÊNCIO; LIBERATO, 

1996), produzir novas informações, a partir da relação estabelecida entre as informações 

oferecidas pelo texto e os conhecimentos do leitor. 

O papel de mediação e colaboração do professor é crucial a fim de desenvolver 

metodologias que levem o aluno a realmente compreender aquilo que lê, construindo uma 

compreensão cada vez em maiores níveis inferenciais. A compreensão em nível de inferência 

extratextual, na qual as informações do texto são articuladas com os conhecimentos prévios do 

leitor, originam a terceira etapa do processo de leitura: a interpretação.  

 A interpretação é a etapa em que o leitor  

 

[...] alia os conhecimentos que possui aos conteúdos que o texto fornece, ele 
amplia seu cabedal de conhecimentos e de informações, reformulando 
conceitos e ampliando seus conhecimentos prévios sobre a temática do texto. 
[...] novos sentidos são produzidos a partir dessa relação, permitindo ao leitor 
a produção de um novo texto, uma vez que a manifestação de leitura ocorre 
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através de informações diferenciadas do texto original (MENEGASSI, 2010a, 
p. 50). 

 

 A interpretação pode ser dirigida à medida que o autor deixa claras suas intenções, ou, 

em um texto cujas intenções não são demarcadas, essa capacidade vai depender dos 

conhecimentos prévios que o leitor possui, podendo ser polissêmica. A análise das informações 

textuais com a produção de inferências é que dá amplitude à interpretação. 

 Angelo e Menegassi (2018, p. 107-108) discorrem sobre a importância do 

desenvolvimento de habilidades de interpretação, as quais se referem às capacidades de 

“apreciação e réplica do leitor em relação ao texto”. Essas habilidades se desenvolvem em um 

percurso de expansão da leitura no qual os autores destacam: o posicionamento perante a leitura, 

o relacionamento do lido com as experiências vivenciadas e a construção de novos 

direcionamentos e desfechos, com a proposição de réplicas à leitura (ANGELO; MENEGASSI, 

2018). Nessa perspectiva, o texto (discurso) passa a ser colocado em relação a “discursos 

anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, 

gerando novos discursos/textos” (ROJO, 2009, p. 79), associados a esferas de atividade humana 

e circulação de discursos, cuja utilização da língua “elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados” (BAKHTIN, (2003[1979] p. 262), os gêneros discursivos. No dizer de Bakhtin 

(2003[1979]), a compreensão de um discurso não se configura como uma repetição, mas é ativa, 

uma ação de réplica. 

 Em consequência às etapas do processo de leitura, está a retenção, “[...] responsável 

pelo armazenamento das informações mais importantes na memória do leitor” (MENEGASSI, 

2010a, p. 54). A retenção pode ocorrer no nível da compreensão, ou no nível da interpretação, 

quando há julgamento sobre o texto lido. Dessa forma, o acréscimo de informações altera os 

conhecimentos prévios do leitor, o seu ponto de vista, possibilitando a construção de um novo 

texto, formulado por um leitor respondente crítico.  

 Da mesma forma que a leitura, a escrita também passa por um processo de aprendizagem 

e desenvolvimento que depende de competências e habilidades. Ao longo da história, a escrita 

passou por várias acepções, sendo tratada como um ‘dom’, tendo o texto literário como modelo 

padrão, fundamentando-se no desenvolvimento de técnicas relacionadas a temas, utilizando 

regras e rotinas e priorizando a correção ortográfica e gramatical (ROJO, 2009). A partir de 

1984, com a obra “O texto na sala de aula”, de Geraldi, é que se passa a apontar o texto como 

a principal unidade de trabalho em sala de aula, datando de então os  
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[...] procedimentos (cognitivos) de produção de textos, que apontam como 
mecanismos de escrita a geração de ideias, o planejamento e a organização 
das ideias, a produção propriamente dita (a escrita do texto) que se acompanha 
de mecanismos de editoração e de revisão, a revisão final (ROJO, 2009, p. 
88). 

   

Nesse sentido, Menegassi (2010b; 2016) aponta quatro concepções de escrita na sala de 

aula: a) a escrita com foco na língua, na qual se busca a internalização de regras gramaticais e 

perspectivas linguísticas eruditas; b) a escrita como dom/inspiração, pressupondo a produção 

textual a partir de conhecimentos internalizados, como uma ‘inspiração divina’; c) a escrita 

como consequência, resultado de um trabalho anterior (filme, pesquisa, debate, passeio, etc.), 

porém sempre homogêneo, tido meramente como um produto avaliativo; d) a escrita como 

trabalho, concepção segundo a qual a própria produção escrita do aluno não é vista como um 

produto acabado, mas é revisada, discutida, sujeita a alterações, reescrita, tendo em vista 

determinadas condições sociais de produção. 

Na perspectiva de escrita como trabalho, o professor é o principal interlocutor do aluno, 

e como tal, deve estar atento às respostas que fornece a fim de promover uma abordagem de 

construção da escrita, com mediação constante, revisão e propostas de reescrita fundamentadas 

em gêneros discursivos concretos e plausíveis. Menegassi (2016) apoia-se na perspectiva 

interacionista para demonstrar a importância do outro como interlocutor e, no caso do professor, 

coautor dos textos do aluno. O autor cita o conceito de internalização, apresentado por Vygotsky 

(1994; 1998), na proposta de Geraldi (1996, p. 137), segundo o qual “o trabalho do locutor (na 

fala ou na escrita) é sempre um trabalho conjunto, embora materialmente realizado por um 

indivíduo, revelando um movimento contínuo e recursivo entre inter-intra-inter-individual”. O 

papel do outro, entretanto, é tomado em aspecto de ampliação teórica,  

 

[...] com noções de outro externo – ‘o outro é de tal modo presente na memória 
visual do eu, que ele mesmo fornece a contrapalavra’ [...] e de outro interno – 
‘o próprio autor é leitor de si mesmo, e é enquanto leitor – um outro de si 
próprio – que o autor se autocorrige’ (GERALDI, 1996, p. 142). 

 

A produção escrita requer, segundo Geraldi (1993), que se tenha o que dizer, se tenha 

uma razão para dizer, que se tenha para quem dizer, que se tenha um locutor constituído e, a 

partir disso, que se escolham as estratégias para fazê-lo. Na escola, cabe ao professor ampliar 

os conhecimentos do aluno a respeito do tema proposto a partir de diferentes estratégias que o 

levem a compor com consistência aquilo que se tem a dizer. Um trabalho com características 

pontuais de diferentes gêneros do discurso ampliará conhecimentos relativos ao como dizer e a 
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quem fazê-lo. A escrita, portanto, como importante forma de comunicação, é um espaço de 

interação social que depende de um contexto, de um locutor e um interlocutor que compartilham 

de conhecimentos afins e se posicionam como sujeitos. 

A literatura em Linguística Aplicada determina, classicamente, que há quatro etapas 

típicas à produção escrita: planejamento, execução, revisão e reescrita (FIAD; MAYRINK-

SABINSON, 1993; MENEGASSI, 2016). No planejamento, o professor deve proporcionar 

situações interativas reais que deem embasamento teórico sobre aquilo que se pretende 

desenvolver no intuito de que a segunda etapa, a execução, possa se dar com conteúdo bem 

estruturado. A revisão, por sua vez, é a oportunidade de interação entre autor e leitor, seja este 

último o professor, um colega ou o próprio autor do texto, oportunizando um diálogo com vistas 

à ampliação do conteúdo e da forma de exposição. A revisão terá por finalidade apontar 

elementos a serem modificados na última etapa, a reescrita, que é um momento de reflexão 

sobre a língua e o discurso (MENEGASSI, 2016).  

A concepção de que ‘escrever é reescrever’ subsidia as produções textuais nos mais 

diversos níveis de desenvolvimento da leitura/escrita, por se configurar em um trabalho 

individualizado entre o autor e o coautor do texto que, na situação de sala de aula, pode ser 

efetuado: 

 

a) pelo professor, orientando com apontamentos, comentários e 
questionamentos o texto do aluno, para que melhore sua produção; b) pelos 
pares, isto é, por colegas ou demais envolvidos na vida cotidiana do aluno; c) 
pelo próprio aluno produtor do texto, numa demonstração de trabalho evidente 
e consciente sobre o processo que o cerca. Por consequência, a reescrita se 
estabelece (MENEGASSI, 2016, p. 206). 

  

Compreendemos que a revisão pode envolver o trabalho com diversas habilidades de 

escrita, as quais, de acordo com Soares (1998), são utilizadas em gêneros discursivos diversos 

e acionadas pelas necessidades, objetivos e contextos em que são produzidos, abrangendo: 

 
[...] desde a habilidade de transcrever a fala, via ditado, até habilidades 
cognitivas e metacognitivas; inclui a habilidade motora (caligrafia), a 
ortografia, o uso adequado da pontuação, a habilidade de selecionar 
informações sobre determinado assunto, e de caracterizar o público como 
leitor, a habilidade de estabelecer metas para a escrita e decidir qual a melhor 
forma de desenvolvê-la, a habilidade de organizar ideias em um texto escrito, 
estabelecer relações entre elas, expressá-las adequadamente. Além disso, as 
habilidades de escrita, tal como as de leitura, devem ser aplicadas 
diferenciadamente à produção de uma variedade de materiais escritos: da 
simples assinatura do nome à elaboração de uma lista de compras até a redação 
de um ensaio ou de uma tese de doutorado (SOARES, 1998, p. 70). 
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Na proposta de Soares (1998), o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita 

precisa se dar em contextos de letramento, isto é, recobrindo os usos e as práticas sociais de 

linguagem que envolvem a escrita em situações sociais diversas, considerando, portanto, as 

condições de produção dos textos/discursos. 

No caso dos alunos com TFE, para que eles se apropriem das habilidades de leitura e de 

escrita e respondam as suas demandas na escola e na sociedade, é necessário que o trabalho 

pedagógico seja intencional e cientificamente planejado, com o intuito de atuar no processo do 

desenvolvimento humano. Assim, ao receber um aluno com essas condições, é imprescindível 

que se investigue, por meio de uma avaliação diagnóstica, que tipo de habilidades de leitura e 

escrita ele tem consolidadas e quais estão em processo de maturação, necessitando do auxílio 

do outro para se consolidar. Conforme Carvalho, 

 

A avaliação diagnóstica é um procedimento eficaz para fornecer informações 
relacionadas às habilidades a serem trabalhadas pelo professor em sala de aula, 
tenham elas (ou não) sido adquiridas pelos alunos. Mas isso não é tudo: ao 
apresentar tais informações, a avaliação diagnóstica propicia também a 
reflexão e o redirecionamento pedagógico, ao garantir ao aluno a consolidação 
das habilidades demonstradas como ainda em desenvolvimento e/ou ainda não 
adquiridas, com vistas à construção da competência leitora, desde que o 
professor saiba interpretar os resultados e proceder aos devidos 
encaminhamentos pedagógicos suscitados pela avaliação (CARVALHO, 
2018, p. 60). 

 

Essa avaliação qualitativa tem como objetivo compreender a situação, dando subsídios 

para a localização do nível em que o aluno se encontra no processo de leitura e de escrita para, 

a partir das habilidades que já possui e que estão em processo de desenvolvimento, propor 

metodologias de intervenção que possam criar e solidificar habilidades, de forma que ele possa 

interagir com diferentes gêneros discursivos e participar de eventos variados de leitura e de 

escrita, “de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2009, p. 107), expandindo suas 

condições de letramento.  

No próximo capítulo, tendo em vista as implicações relativas ao acompanhamento 

pedagógico em SRM destinado aos alunos com NEE e, no caso deste estudo, ao aluno com 

TFE, faremos um breve levantamento dos percursos da educação que se pretende para todos e 

da legislação que orienta o atendimento em SRM. 

 



57 
 

2. SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: ASPECTOS HISTÓRICOS, 

LEGISLAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 

Este capítulo tem por finalidade expor ao leitor uma visão geral do percurso histórico 

das pessoas com condições peculiares de aprendizagem perante o acesso à escola e à 

aprendizagem. No Brasil, a abertura das SRM culminou no processo de atendimento 

complementar e suplementar ao educando que apresenta NEE e, exclusivamente no estado do 

Paraná, também ao educando com TFE, foco desta pesquisa. Em razão da presente pesquisa 

abordar o acompanhamento em SRM, optamos por elencar informações relativas aos processos 

de inclusão, embora o aluno com TFE não seja um aluno caracterizado com NEE e, portanto, 

não é um aluno de inclusão, embora se encontre em condições peculiares de aprendizagem e 

seja atendido pelos parâmetros da SRM, com vistas à inclusão.  

A princípio, faremos uma abordagem sobre as principais leis e políticas públicas que, 

pouco a pouco, constituíram-se como direitos do cidadão; e, para finalizar, a legislação que rege 

as SRM no âmbito escolar. 

Ao longo da história, pontua-se a preocupação com as pessoas que apresentam 

necessidades educativas diferentes das que foram instituídas tradicionalmente, porém na 

maioria das vezes elas são deixadas à margem do sistema de ensino, inseridas nas salas de aula, 

mas excluídas de muitas práticas sociais.  

No Brasil, o marco inicial do AEE se dá no ano de 1854, com a criação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e do Instituto 

dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), fundado, em 1857, 

por um professor surdo francês trazido, ao Brasil, por Dom Pedro II, ambos os Institutos estão 

localizados no Rio de Janeiro/RJ (STREIECHEN, 2018, p. 28). 

A partir do início do século XX, há registros de várias escolas em diferentes regiões 

brasileiras que se prontificam ao atendimento de crianças com diferentes deficiências. A 

educação escolar não era prioridade do governo de então, cuja preocupação mantinha-se no 

desenvolvimento de setores mais visíveis, ligados à indústria e ao transporte.  

Várias segregações são feitas nos anos seguintes em nome da “ordem e progresso” que 

visava a organizar a sociedade e eliminar tudo que fosse prejudicial. O cuidado com as crianças 

deficientes, segregando-as e restituindo na medida do possível suas capacidades, objetivava 

diminuir criminosos e mentes perigosas e também dar oportunidades aos “normais” de se 

desenvolverem sem que houvesse impedimentos de colegas com problemas (JANNUZZI, 

2004, p. 48). A partir de 1930 a sociedade civil começa a se organizar a partir de pessoas 
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preocupadas com a falta de oportunidade de desenvolvimento das pessoas com deficiências e 

são fundadas escolas, entidades filantrópicas, diferentes formas de atendimento em clínicas, 

institutos de reabilitação, em grande parte particulares. 

Em 1945, é criado o primeiro AEE às pessoas com superdotação na Sociedade 

Pestalozzi, por Helena Antipoff (BRASIL, 2008b). No ano seguinte, a nova Constituição de 

1946 reafirmou propostas de redemocratização do país e assegurou à União a competência de 

legislar sobre as Leis Diretrizes e Bases da Educação. Muitas leis, decretos e reformas9 

aconteceram, entretanto normalmente a legislação isentava as pessoas com deficiências de 

frequentarem as escolas ou previa escolas ou classes especiais para tais estudantes. A educação 

era pensada exclusivamente no educando sem necessidades especiais, e no afastamento de tudo 

que pudesse vir a atrapalhar seu desempenho (JANNUZZI, 2004). 

A década de 1970 registrou inúmeras ações que desencadearam um novo olhar para as 

pessoas com NEE. Surge a necessidade de se preparar os professores para o desenvolvimento 

e reabilitação das pessoas com deficiências e vários cursos são oferecidos10. A LDB, n. 5.692 

(BRASIL, 1971) também se posiciona acerca das pessoas com NEE, versando no artigo 90: 

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas e mentais, os que se encontrem 
em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados 
deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos 
competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 

 

A Constituição de 1988 estabelece normas relacionadas ao ensino, locomoção, trabalho, 

proteção e integração social, garantindo “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de 

                                                 
9 Lei Orgânica de Ensino (decreto n. 8.530 de 2 de janeiro de 1946); criação, em 1947, do Instituto Nacional de 
Pedagogia, mais tarde Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP); em 1951, o Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq); em 1954, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Fundação para o Livro do Cego no Brasil, criada por Dorina 
Norwil e Adelaide Reis Magalhães em 1946, decretada em 1954 de utilidade pública (decreto n. 40.269 de 15 de 
fevereiro de 1954); Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES), a partir de 1954; Campanha de 
Educação do Surdo Brasileiro (CESB) em 1957 (decreto n. 42.728 de 3 de dezembro de 1957); Campanha Nacional 
de Educação e reabilitação dos Deficitários Visuais (CNERDV) (decreto n. 44.136 de 1° de agosto de 1958; 
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), já nos anos de 1960 (decreto 
n. 48.961 de 22 de setembro de 1960); Em 1961, a lei n. 4.024/61, a primeira LDB da Educação Nacional; Plano 
Nacional de Alfabetização, de janeiro de 1964 (decreto n. 53.465); entre outros. 
10 Em 1976, Geisel afirmava que foram treinados 135 técnicos da equipe do MEC e secretarias de educação, 3.610 
professores que atuavam em educação especial ou em classes comuns, alguns em cursos de mestrado no exterior 
e aperfeiçoamento no país. Fora iniciado também treinamento de pessoal envolvido na experimentação de modelos 
de currículos por desempenho, elaborados em 1975. Houve implementação desses projetos-piloto nas secretarias 
de educação de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, no IBC e no INES. Em 1979, o CENESF prestou assistência 
a 279 instituições privadas, favorecendo o atendimento às categorias que exigiam assistência especializada, 
projetos de construção, propostas curriculares etc. (GEISEL, 1976 apud MEC/INEF, 1987, p. 462-479). 
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origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV).  

No artigo 227, garante:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

Em 1989, a lei n. 7.853 de 24 de outubro, regulamentada pelo decreto n. 3.298 de 24 de 

dezembro de 1999, dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. Essa lei define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a 

matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, 

seja ele público ou privado. A pena para o infrator pode variar de um a quatro anos de prisão. 

A década de 1990 teve marcos fundamentais que redimensionaram a educação. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, lei 8.069/90 (BRASIL, 1990), garante que “[...] a 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-

lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola [...]” (ECA, art. 53). 

Determina ainda que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino” (ECA, art. 55).  

No mesmo ano de 1990, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência 

de Jomtien), constata a necessidade de se repensar as práticas que até então mantém milhões de 

analfabetos, sem acesso a tecnologias e informações, sem condições de adquirir conhecimentos 

e habilidades essenciais. Essa declaração passa a subsidiar o direito a uma educação que deve 

ser dada a todo e qualquer indivíduo, potencializando capacidades e acessibilidade a 

informação, educação e direitos. 

A partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a inclusão passa a substituir o 

que até então versava apenas como a integração da pessoa com deficiência na escola e na 

sociedade. Em vez de focar a deficiência, passa-se a valorizar as capacidades “características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas” (UNESCO, 1994, p. 

01); em vez de identificar apenas a origem do problema, passa-se a elencar meios de se levar 

ao desenvolvimento através de diferentes metodologias; em vez de tentar modelar o aluno a 

padrões de "normalidade”, esforça-se em ajustar a oferta de ensino diferenciado que possa 
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atender de maneira diferente os diferentes alunos, dentro de sua gama de particularidades. 

Declara, no item 3, o princípio que orienta a Estrutura de ação em Educação: 

 

[...] é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. [...] o termo ‘necessidades educacionais 
especiais’ refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 
educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades 
de aprendizagem. [...] Escolas devem buscar formas de educar tais crianças 
bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. 
[...] O mérito de tais escolas não reside somente no fato de que elas sejam 
capazes de prover uma educação de alta qualidade a todas as crianças: o 
estabelecimento de tais escolas é um passo crucial no sentido de modificar 
atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras e de desenvolver 
uma sociedade inclusiva (UNESCO, 1994).   

 

As diferenças humanas devem ser vistas como características da espécie. Todas as 

pessoas têm possibilidade de aprender e desenvolver desde que sejam oferecidas intervenções 

pedagógicas de qualidade. À escola cabe, a partir de então, tornar-se inclusiva, acolhedora, 

mudando suas metodologias homogeneizantes para atender de modo especial toda a criança ou 

adolescente que dela faça parte. 

Em 1994, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) repercute em 

retrocesso das políticas públicas ao orientar os processos de “integração instrucional” 

condicionando o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “[...] possuem 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 

comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (BRASIL, 1994). Todas as políticas 

inclusivas que resultavam de inúmeras lutas sociais e uma extensa legislação dão margem, a 

partir desse projeto, à segregação dos alunos que estão fora do nível tido como esperado.  

A Constituição Federal11 (BRASIL, 1988), o ECA12 (BRASIL, 1990) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/9613, vão ao encontro dessa política 

pública quando preconizam que a educação especial seja oferecida ‘preferencialmente’ na rede 

                                                 
11 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino (BRASIL, 1998).   
12 Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] III - atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1990). 
13 Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] III - 
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996). 
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regular de ensino, dando margem a outras opções, fator que corrobora em regressos perante as 

lutas travadas em prol de uma educação igualitária para todos. 

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, especificando no art. 4º, 

capítulo I, todas as categorias que se enquadram como portadoras14 de NEE, classificando-as 

em níveis específicos. Essa lei define a educação especial como uma modalidade transversal a 

todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação 

especial ao ensino regular. Sendo assim, todas as disciplinas e conteúdos devem oferecer meios 

para que o desenvolvimento ocorra para todos os sujeitos.  

Da mesma forma, a Convenção da Guatemala (1999) afirma que a pessoa deficiente tem 

os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como 

discriminação toda diferenciação que venha a impedir o uso de direitos e liberdades. 

Em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica pensam 

a educação como contribuição essencial para a transformação social. Estabelecem normas e 

critérios que orientam as escolas a repensar o aluno de modo inclusivo, deixando de exigir 

ajustamentos a padrões pré-estabelecidos e orientando a construção coletiva de metodologias 

capazes de atender da melhor maneira possível as diversidades que se apresentem. Sugere 

mudanças também inclusivas, nas quais todos os cidadãos envolvidos podem e devem participar 

opinando, executando novas práticas que venham a promover de maneira eficaz todos os 

sujeitos que fazem parte da escola. Essas diretrizes compilam todas as leis e decretos que 

garantem a inclusão escolar. 

Seguindo os critérios de inclusão, a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, como meio legal de comunicação e expressão. Na mesma linha, o uso, o 

ensino e a produção do sistema Braille é aprovado pela portaria n. 2.678/02 do MEC, garantindo 

seu uso em todo o território nacional. 

A Resolução CNE/CP nº1/2002 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, prevendo que as instituições de ensino superior 

devem manter em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à 

diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com NEE.  

Em 2003, o “Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade” intui transformar em 

sistemas educacionais inclusivos as instituições de ensino de todo o território nacional. Há um 

                                                 
14 O termo ‘portador’ não é mais utilizado em relação à ‘pessoa com necessidades escpeciais’, entretanto o 
mantemos neste texto por ser assim mencionado em documentos da época. 
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amplo programa de formação de gestores e educadores com vistas à garantia de acesso de todos 

à escolarização, oferta de AEE e garantia de acessibilidade. 

O estado do Paraná, a partir da Deliberação 02/03 (CEE) cria novas normas para a 

Educação Especial, modalidade da Educação Básica para alunos com deficiência/necessidades 

educacionais especiais no Sistema de Ensino. Essa deliberação orienta ainda a alocação de 

alunos para as classes especiais, mas requer “atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar” (art. 11, parágrafo V) e, nos serviços e apoios especializados, as 

“Salas de Recursos” (art. 13, parágrafo VII) (PARANÁ, 2003). 

Em 2004, são formados 23.000 gestores de muitos municípios brasileiros e em 2005 

este número é triplicado. Nesse momento, há grande investimento tanto em formação 

profissional quanto em aquisição de materiais didático-pedagógicos e equipamentos de 

informática adaptados para prover as Salas de Recursos inseridas em muitas das escolas 

inclusivas, ampliando as possibilidades de atendimento dos educandos com necessidades 

especiais das escolas públicas (BRASIL, 2008b).  

A partir de 2004, o Paraná, fundamentado na LDB nº 9394/96, nas Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução nº 02/01, em seu Parecer nº 17/2001- 

CNE, e na referida Deliberação nº 02/2003/CEE, implanta também as Salas de Recursos na 

rede estadual, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Em 2005, são criados os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – 

NAAH/S, garantindo também o atendimento especializado às pessoas com altas habilidades, 

ensino que passa a ser efetivado nas SRM. Nesse mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, lançam o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, que almeja desenvolver ações afirmativas que possibilitem 

acesso e permanência na educação superior.  

Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, publicado pelo 

Decreto 6.094/2007, estabelecendo diretrizes do “Compromisso Todos pela Educação”, tendo 

como eixos a formação de professores para a educação especial, a implantação de SRM, a 

acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e a permanência das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, no ensino 

regular e na educação superior. Em linhas gerais, o PDE visa articular meios e estratégias que 

promovam a autonomia do cidadão: 

 



63 
 

A escola pública e, em um nível mais geral, a política nacional de educação 
exigem formas de organização que favoreçam a individuação e a socialização 
voltadas para a autonomia. [...] o objetivo da política nacional de educação 
deve se harmonizar com os objetivos fundamentais da própria República, 
fixados pela Constituição Federal de 1988: construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. Não há como construir uma sociedade livre, 
justa e solidária sem uma educação republicana, pautada pela construção da 
autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade (BRASIL, 2007a, p. 5-
6). 

 

O PDE garante a inclusão social de jovens sem condições econômicas no ensino 

superior e estabelece espaços inclusivos e de resgate étnico e cultural a crianças de populações 

indígenas e quilombolas, dentro de suas reservas ou assentamentos como “’territórios de 

cidadania’ ou arranjos educativos específicos nos quais se promove o desenvolvimento humano 

de todos e de cada um” (BRASIL, 2007a, p. 37). O decreto nº 6.094/2007 dispõe sobre o Plano 

de Metas Compromisso Todos Pela Educação, garantindo por meio de lei todos os pressupostos 

do PDE. 

A Portaria Normativa nº 13, de 24 de abril de 2007, institui o "Programa de Implantação 

de Salas de Recursos Multifuncionais", que objetiva fornecer recursos para o atendimento de 

modo inclusivo dos alunos que necessitam de AEE. Objetiva: 

 

Art. 1º Criar o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 
com o objetivo de apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e 
oferta do atendimento educacional especializado e contribuir para o 
fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes comuns de 
ensino (BRASIL, 2007b). 

 

A partir dessa portaria, as SRM passam a ser equipadas com materiais pedagógicos, 

mobiliários, equipamentos de informática e de acessibilidade.  

A lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, garantindo-lhe plenos direitos dentro de todos os setores da 

sociedade. 

Com a efetivação do Plano Nacional de Educação (PNE, 2011), muitas metas foram 

traçadas objetivando o atendimento cada vez mais inclusivo. A Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b) fundamenta uma política 

pública voltada à inclusão escolar, requerendo a necessidade de que se repense a organização 

das escolas. Baseado em lutas sociais e avanço dos conhecimentos intrínsecos à educação e 



64 
 

diversidade, o plano questiona as práticas escolares excludentes e niveladoras que 

privilegiaram, ao longo da história, um pequeno grupo, sentenciando aqueles que não 

correspondem às expectativas da instituição ao fracasso. Em seus objetivos, estabelece: 

 

[…] o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas 
às necessidades educacionais especiais, garantindo: • Transversalidade da 
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; • 
Atendimento educacional especializado; • Continuidade da escolarização nos 
níveis mais elevados do ensino; • Formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar; • Participação da família e da comunidade; • Acessibilidade 
urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na 
comunicação e informação; e • Articulação intersetorial na implementação das 
políticas públicas (BRASIL, 2008b). 

 

Em 2008, o Decreto nº 6.571 institui, no âmbito do FUNDEB, o duplo cômputo da 

matrícula dos estudantes público alvo da educação especial, uma em classe comum da rede 

pública de ensino e outra no AEE. Através do Decreto nº 6.949/2009 – Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência – fica estabelecida a obrigatoriedade de um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em igualdade de condições com as demais 

pessoas na comunidade em que vivem (BRASIL, 2009). 

Conforme o Decreto n° 7611/2011, que incorporou o Decreto 6.571/08, as SRM são 

ambientes dotados de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a 

oferta do AEE. Por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, são estabelecidas as Diretrizes 

Operacionais para o AEE na Educação Básica, definindo que:  

 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno 
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 
ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 
instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios (BRASIL, 2009).  

 

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, dispõe no art. 9º sobre a responsabilidade pedagógica 

pela elaboração do plano de atendimento especializado e no art. 10 sobre a institucionalização 

da oferta do AEE dentro dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, prevendo: 
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I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 
específicos; II - Matrícula no AEE de estudantes matriculados no ensino 
regular da própria escola ou de outra escola; III - Cronograma de atendimento 
aos estudantes; IV - Plano do AEE: identificação das necessidades 
educacionais específicas dos estudantes, definição dos recursos necessários e 
das atividades a serem desenvolvidas; V - Professores para o exercício do 
AEE; VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente nas atividades de alimentação, higiene e locomoção; VII - 
Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 
entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009).  

 

O professor deve ter formação docente complementada com formação em Educação 

Especial e atenderá aos alunos em contra turno. Ao professor do ensino regular, cabe a 

sensibilidade para reconhecer as diferenças de seus alunos e atendê-los sempre de modo 

individualizado, compreensivo e dinâmico, visto que não somente os alunos com necessidades 

especiais requerem adaptações e particularidades no ensino (BRASIL, 2009). 

A instrução n. º 09/2018 – SUED/SEED –  é a mais recente na orientação às escolas do 

Estado do Paraná. Essa instrução estabelece os critérios para atendimento em SRM definindo-

a como um espaço que objetiva a oferta do AEE, sendo organizado com materiais didáticos, 

recursos pedagógicos, tecnológicos, de acessibilidade, de natureza pedagógica, cujo objetivo é 

“[...] complementar a escolarização de estudantes com deficiência intelectual, deficiência física 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos” 

(PARANÁ, 2018, p. 02  ̶ grifos nossos). Quanto ao atendimento dispensado, a instrução rege 

que 

 

[...] A Sala de Recursos Multifuncionais atenderá estudantes matriculados em 
instituições de ensino vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino, com 
diagnóstico de deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, 
transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos, 
com problemas de aprendizagem, que requeiram análise e planejamento de 
ações de intervenção sobre os resultados avaliativos dos estudantes 
(PARANÁ, 2018, p. 02   ̶ grifos nossos).  

 

A legislação do estado do Paraná estende o AEE em SRM também aos alunos com TFE, 

objeto desta pesquisa, que segundo a legislação brasileira, não são público-alvo da educação 

especial. Esses alunos, por apresentarem transtornos específicos da aprendizagem (DSM-5, 

2014), compõem um grupo que necessita de propostas pedagógicas com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas para as quais apresentam prejuízo substancial em 
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relação a sua idade cronológica. O aluno com TFE matriculado em SRM, no estado do Paraná, 

deve passar por todos os procedimentos de avaliação e acompanhamento escolar pelos quais 

passa um aluno de inclusão. 

Após a matrícula do aluno em SRM, cabe ao professor do AEE, com a equipe 

pedagógica, os professores do ensino regular e a família, elaborar uma avaliação pedagógica de 

ingresso que tem por objetivo investigar as variáveis que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem. Essa avaliação é um instrumento investigativo que servirá para a compreensão 

de como o aluno aprende, quais potencialidades possui, que estratégias e recursos cognitivos 

utiliza, seus conhecimentos anteriores e os conteúdos defasados que impedem seu 

desenvolvimento na série em que se encontra matriculado. 

A partir da avaliação pedagógica, o professor especialista deverá elaborar o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado – PAEE, que será alimentado e reelaborado sempre 

que o aluno apresentar novas necessidades: 

 

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 
professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, 
em articulação com os demais professores do ensino regular, com a 
participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da 
saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento 
(BRASIL, 2009). 

 

Esse plano é elaborado tendo em vista as expectativas de aprendizagem para o ano de 

matrícula do aluno e deve contemplar: 

 

[...] a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas 
dos estudantes; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 
necessidades educacionais específicas dos estudantes; o cronograma do 
atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos. (PARANÁ, 
2018, p. 04). 

 

É atribuição do professor especialista organizar, junto à secretaria da escola, as 

matrículas dos alunos no Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE, assegurando “a correta 

identificação do diagnóstico no cadastro do estudante” (PARANÁ, 2018, p. 04) mediante sua 

matrícula em SRM. De acordo com a Resolução CNE/CEB 4/2009, Art. 13, são atribuições do 

professor do AEE:  
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I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 
alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar plano de 
Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – organizar o 
tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncionais; 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; V – estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os 
recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – ensinar 
e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia e participação; VIII – estabelecer articulação 
com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos 
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 
promovem a participação dos alunos nas atividades escolares (BRASIL, 
2009).  

 

Essas atribuições do professor também estão descritas na instrução n. º 09/2018 – 

SUED/SEED, seguindo os mesmos parâmetros, com destaque para a “promoção de atividades 

para o desenvolvimento das funções mentais superiores com vistas ao acesso ao currículo do 

ano de matricula do estudante” (PARANÁ, 2018). 

A critério do professor, fica a organização do cronograma, oferecendo o suporte às 

necessidades dos estudantes, consonante a área específica, favorecendo o acesso ao 

conhecimento, ocorrendo sempre em turno contrário ao que o aluno está matriculado no ensino 

comum; a elaboração dos registros dos avanços e dificuldades dos alunos, bem como o 

acompanhamento junto ao ensino regular em um trabalho conjunto e contínuo, estabelecendo 

articulações com os professores do ensino comum e com as famílias, orientando “[...] sobre os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos estudantes de forma a ampliar suas 

habilidades, promovendo sua autonomia e participação” (PARANÁ, 2018, p. 04). 

 Esse docente também é responsável por “[...] produzir materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas dos estudantes e os desafios 

que estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no 

currículo” (PARANÁ, 2018, p. 04).  

A SRM deve estar contemplada no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento Escolar 

da instituição de ensino, e funciona para atender as necessidades específicas do estudante nela 

matriculado. Essas salas devem ser organizadas em espaços diferenciados, porém adequados 
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aos padrões da Associação de Normas Técnicas. Devem contar com materiais pedagógicos 

adaptados15, recursos de acessibilidade, equipamentos tecnológicos e mobiliários.  

As SRM objetivam dar acesso ao aluno que necessita de complementação ao ensino (ou 

enriquecimento curricular aos alunos com altas habilidades/superdotação), e devem funcionar, 

a partir dos encaminhamentos pedagógicos efetivados pelo professor especialista, como um elo 

no desenvolvimento desse aluno nos diferentes contextos nos quais se insere, “[...] visando à 

disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação 

e aprendizagem dos estudantes nas atividades escolares” (PARANÁ, 2018, p. 04). 

Convém ressaltar que a formação para os professores que trabalham com alunos com 

NEE e TFE, seja em SRM, seja no ensino regular, deve ser consistente e continuada. A 

educação exige práticas pedagógicas direcionadas às habilidades de alunos muito diferentes 

entre si.  Uma formação constantemente atualizada e inter-relacionada com o cotidiano escolar 

é urgente a fim de que se promova uma educação que seja de fato para todos. 

No próximo capítulo, descrevemos a metodologia utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15 [...] materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com 
sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 
currículo (BRASIL, 2011). 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, objetivamos situar o leitor nos caminhos percorridos para o 

desenvolvimento da pesquisa, apresentando a metodologia de investigação, o cenário da 

pesquisa, as etapas que constituíram a geração de dados e os instrumentos utilizados para a 

coleta e análise das informações. Dessa forma, apresentamos, na seção 3.1, os princípios 

teórico-metodológicos que orientam o desenvolvimento da pesquisa; na seção 3.2, descrevemos 

o cenário da investigação: a escola, a SRM, a classe regular e os participantes; na seção 3.3, 

detalhamos as etapas e os instrumentos utilizados e, finalmente, na seção 3.4, apontamos os 

procedimentos para a análise dos dados. 

 

3.1. PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE FUNDAMENTAM A PESQUISA 

 

A abordagem desta pesquisa prevê o trabalho colaborativo entre a pesquisadora e a 

professora de SRM e, paralelamente, classe regular. Essa metodologia pretende a interação de 

profissionais que atendem um aluno com TFE em diferentes contextos de ensino. A partir da 

observação e interação entre sujeitos em práticas sociais relacionadas à linguagem e seu 

desenvolvimento, procuramos considerar os problemas observados e, por meio de reflexões 

conjuntas, elencar soluções pertinentes. Inserindo-se no campo da Linguística Aplicada (LA) 

contemporânea, a qual busca compreender uma problemática para agir sobre ela, 

fundamentamo-nos em Rojo (2006), que assinala: 

 

Já não se busca mais ‘aplicar’ uma teoria a um dado contexto para testá-la. 
Também não se trata mais de explicar e descrever conceitos ou processos 
presentes em determinados contextos, sobretudo escolares, à luz de 
determinadas teorias emprestadas, [...].  A questão é:  não se trata de qualquer 
problema – definido teoricamente –, mas de problemas com relevância social 
suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos a práticas 
sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor qualidade de vida [...] 
(ROJO, 2006, p. 258). 

 

Nesse sentido, ao evidenciarmos as dificuldades de leitura e escrita de um aluno com 

TFE, esta pesquisa oportuniza a reflexão sobre práticas inclusivas, trazendo o foco da pesquisa 

para o que Moita Lopes (2006) considera como indivíduos marginais, os quais têm muito a 

contribuir para a construção de conhecimentos sociais, não só no sentido de aceitar a diferença, 

mas de perceber o quanto essa diferença pode colaborar com novas formas de entendimento de 
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nossa realidade. Desse modo, “a questão contemporânea parece ser relativa a como reinventar 

a vida social, o que inclui a reinvenção de formas de produzir conhecimento, uma vez que a 

pesquisa é um modo de construir a vida social ao tentar entendê-la” (MOITA LOPES, 2006, p. 

85) e transformá-la. 

Tendo como pressuposto a LA e se pensando na possibilidade da produção crítico-

reflexiva fundamentada no trabalho colaborativo, orientamo-nos pelos estudos de Vygotsky 

(1994), para o qual o ser humano está em constante processo de aprendizagem, e essa 

aprendizagem não ocorre de forma isolada, mas por meio de fatores interacionais que 

corroboram na formação do sujeito. Ao levar em consideração as complexas interações no 

contexto escolar, fundamentamos nossa prática em reflexão-ação, para a qual se estabeleceu 

um ‘grupo de estudo’ a fim de, juntos, construir conhecimentos para implementar alternativas 

educacionais que facilitem o acesso ao currículo, especificamente no âmbito da leitura e da 

escrita, aos alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem. 

A pesquisa colaborativa pressupõe o posicionamento do professor, seu ponto de vista a 

respeito da problemática investigada. Segundo Desgagné: 

 

É este ponto de vista que interessa ao pesquisador, considerando a finalidade 
da função docente: a aprendizagem dos alunos vinculada à ação do professor, 
a quem é entregue a responsabilidade de criar, nas salas de aula, as condições 
necessárias para efetivá-la (DESGAGNÉ, 2007, p. 10). 

 

Nesse sentido, o docente estabelece um controle reflexivo sobre suas ações que serão 

compartilhadas com o pesquisador, analisadas, dentro dos limites e recursos dos quais se dispõe. 

A pesquisa colaborativa leva em conta as “competências do ator em contexto”, o que exige um 

olhar “com” aquilo que o professor colaborador faz, e não “sobre” aquilo que compreende o 

seu agir, objetivando interações de modo dialógico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]) 

que venham a ampliar o campo de conhecimento de todos os envolvidos.  

Ao tratar da realidade social, de caráter construtivo, a pesquisa qualitativa, na qual se 

insere a pesquisa colaborativa, aborda o caráter processual e reflexivo do saber e a importância 

de uma realidade objetiva na perspectiva da educação. Segundo Minayo, 

 

[...] 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, 1993, p. 21). 
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Nesse sentido, o pesquisador não se apropria da realidade, mas pode utilizar de aportes 

teóricos para gerar conhecimento sobre o conjunto de informações produzidos na pesquisa 

sendo capaz de possibilitar o surgimento de novas zonas de ação referentes à problemática 

investigada. 

A presente pesquisa tem interesse em compreender como é exercida, sob o ângulo 

didático-pedagógico, a modalidade de apoio aos estudantes que apresentam condições 

peculiares de aprendizagem e, como conseguinte, ampliar as práticas desenvolvidas no âmbito 

da leitura e da escrita. A partir de interações entre pesquisadora e professora, analisando-se 

recursos externos cabíveis a cada situação, a pesquisa colaborativa oportuniza a ambos 

participantes e aos leitores dos possíveis resultados obtidos, a ampliação da atuação docente 

mediante o aluno com TFE e, da mesma forma, o desenvolvimento da aprendizagem desse 

aluno. 

Com base no pressuposto de que a pesquisa e a ação devem caminhar juntos, nosso 

trabalho foi pautado em observações, diálogos, seleção de textos que abordavam os problemas 

evidenciados e reflexões contínuas em busca de novas ações que contribuíssem na modificação 

dos contextos observados. 

 

3.2. CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O município no qual se realizou a pesquisa fica localizado na região centro-sul do estado 

do Paraná. Tem uma população estimada de 13.791 habitantes. Possui nove escolas de 

Educação Básica, sendo 04 estaduais e 05 municipais, com 1919 matrículas no Ensino 

Fundamental e 614 no Ensino Médio16. Participam do AEE, 20 alunos da rede municipal 

matriculados em 02 classes especiais, 32 matriculados em 04 SRM municipais e 72 alunos 

matriculados em 04 SRM estaduais. Além da escola especial, APAE, não existem outras 

instituições de ensino privado no município. 

Iniciamos a presente pesquisa após obtermos a autorização do comitê de ética, aprovada 

pela Comissão Permanente de Ética em Pesquisa para Seres Humanos (COPEP) da 

Universidade Estadual de Maringá, sob o parecer 1693495, inserindo-nos na Equipe de 

Pesquisa “Linguagem, Letramento e Diversidade”. Realizamos um levantamento em todas as 

escolas de educação básica – anos iniciais do ensino fundamental – do referido município. Para 

                                                 
16 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ivai/panorama>. Acesso em 28 set. 2018. 



72 
 

isso, contamos com a colaboração de vinte e cinco professores dessa rede, todos com alunos 

público alvo da educação especial matriculados em suas salas de aula, classes regulares ou 

SRM. Eles responderam a um questionário a partir do qual se evidenciaram as principais 

dificuldades observadas no ensino de Língua Portuguesa, especificamente no que se refere à 

leitura e à escrita.  Entre as respostas dadas, houve constante menção à dificuldade em propor 

atividades que atendam as especificidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

principalmente nas séries mais avançadas, nas quais o conteúdo é desenvolvido, muitas vezes, 

a partir do pré-requisito “saber ler e escrever”; também há falta de formação continuada que 

subsidie um trabalho com vistas ao desenvolvimento de parcerias e colaboração de outros 

profissionais (atendimento especial e área da saúde). 

A partir desses dados, fizemos um levantamento dos alunos matriculados em SRM, na 

rede de ensino municipal. Dentre os alunos, foi selecionado Davi (nome fictício), que acabara 

de ser matriculado em SRM e se obteve a autorização de sua mãe para acompanhá-lo em sala 

de aula. Os professores que trabalhariam nas diferentes modalidades de ensino com o aluno 

foram convidados a participar como colaboradores e, após assinarem o termo que autoriza o 

acompanhamento em sala de aula, deu-se o início da pesquisa colaborativa, a qual pressupõe o 

contato direto entre os envolvidos no ensino e na aprendizagem do aluno que apresenta 

dificuldades na aquisição/desenvolvimento da leitura e escrita. A pesquisa direcionou-se, no 

início, especificamente a duas professoras colaboradoras, sendo uma professora de SRM e uma 

professora do ensino regular, ambas tendo como discentes alunos em comum que apresentam 

dificuldades em leitura/escrita. 

No decorrer da pesquisa, houve uma modificação no quadro próprio do magistério 

municipal, no qual a professora colaboradora da classe comum foi remanejada para outra função 

e a professora colaboradora da SRM foi determinada a assumir, em contra turno, também o 4º 

ano do ensino regular. A partir de então, a pesquisa passa a contar com apenas uma professora 

colaboradora, que atua paralelamente nos dois atendimentos.  

Na próxima seção, abordamos a caracterização da escola, da SRM selecionada e dos 

participantes envolvidos na mediação colaborativa. 

 

3.2.1. Caracterização da escola 
 

A escola selecionada para a pesquisa está situada no centro da cidade, funciona nos 

turnos matutino e vespertino, desenvolvendo o trabalho com 05 turmas da pré-escola, 16 turmas 

dos anos iniciais do ensino fundamental e, na educação especial, 02 Salas de Recursos 
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Multifuncionais e 02 Classes Especiais. Conta com profissionais da educação, sendo: 29 

professores, 02 pedagogos e 06 auxiliares de serviços gerais.  

No ano de 2018, em que realizamos a coleta de dados da presente pesquisa, 

encontravam-se matriculados nessa escola 601 alunos, dos quais a maior parte era de baixa 

renda e residia no próprio bairro onde a escola está situada ou em outros bairros ou localidades 

próximas.  

Nos últimos anos, a escola demonstrou crescimento, alcançando as metas programadas 

no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Obteve as seguintes notas: em 

2007, 4,4 (meta projetada: 4,5); em 2009, 4,7 (meta 4,8); em 2011, 5,0 (meta 5,2); em 2013, 

5,2 (meta 5,5); em 2015, 6,0 (meta 5,8); e em 2017, 6,2 (meta 6,0)17. 

 

3.2.2. Caracterização da Sala de Recursos Multifuncional 
 

O programa de atendimento especializado em SRM é desenvolvido na escola desde o 

ano de 2011, sendo a primeira a oferecer esta modalidade no município. Atendia inicialmente 

os alunos da própria instituição e outros advindos de diferentes escolas dos arredores. Em 2013, 

pela necessidade de ampliação do atendimento, efetivou-se a abertura de outra SRM 

funcionando no período da tarde. 

A SRM na qual se desenvolveu a pesquisa possui 20 alunos matriculados, o máximo 

permitido pela legislação. O espaço destinado à SRM é amplo, embora pouco ventilado. Possui 

uma mesa redonda com lugares para cinco pessoas, algumas carteiras e duas mesas do professor 

que são também utilizadas para jogos e atividades em grupo. Tem dois computadores com 

acesso à internet e uma impressora/copiadora para uso do professor e alunos. A SRM possui 

ainda material didático-pedagógico, brinquedos e jogos que, apesar de já bastante manuseados, 

subsidiam o trabalho lúdico. 

  

3.2.3. Os participantes 
 

No decorrer da pesquisa, houve uma mudança de alocação da docente do ensino regular 

que atuava como colaboradora na pesquisa. Optou-se por manter os dados pesquisados, aqui 

relatados, e que fundamentaram as primeiras reflexões e ações. A professora da SRM foi 

indicada a assumir a classe regular, passando a colaborar com a pesquisa nos dois contextos 

                                                 
17 Disponível em: <https://www.qedu.org.br/cidade/2599-ivai/ideb>. Acesso em 18 set. 2018. 
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abordados. Essa situação mudou o foco inicial de colaboração entre dois profissionais diferentes 

no ensino a um aluno com TFE, mas resultou em experiências mais enriquecedoras 

considerando que a professora pôde atuar com o aluno tanto em SRM, quanto no ensino regular, 

cabendo a ela e à pesquisa uma reflexão ainda mais aprofundada sobre a função docente perante 

diferentes modalidades de atendimento. 

São colaboradores da pesquisa: duas professoras da educação básica, sendo a professora 

regente da classe regular (doravante denominada PER), a professora regente da Sala de Recurso 

Multifuncional (PSR); o aluno Davi (nome fictício), matriculado no 4º ano do ensino 

fundamental no período matutino e em SRM no período vespertino; e a pesquisadora. A partir 

das primeiras observações realizadas, a PSR assume também a função de PER. 

Com o intuito de conhecer a trajetória acadêmica e profissional das duas professoras, 

verificar seus conhecimentos e concepções acerca da Educação Especial, modalidade oferecida 

em SRM, bem como de seus conceitos a respeito da leitura e escrita em um levantamento a 

partir do trabalho desenvolvido com o aluno que apresenta TFE, realizamos uma entrevista 

inicial não-estruturada, cuja aplicabilidade oferece maior liberdade e flexibilidade ao 

entrevistado a fim de expressar seus conhecimentos e experiências sobre o tema abordado e, ao 

pesquisador, proporciona uma visão do problema investigado.  As entrevistas foram realizadas 

durante as horas-atividade das professoras, tiveram a duração de aproximadamente 30 minutos, 

tendo sido gravadas com a prévia autorização de ambas.  

Quanto ao aluno Davi, matriculado no ensino regular e que, paralelamente, recebe 

atendimento especializado em SRM, a caracterização é realizada a partir da avaliação efetuada 

pela equipe pedagógica da escola e de nossas observações no início da pesquisa. 

 

3.2.3.1. A pesquisadora 

  

Assim como o professor colaborador, constituímo-nos como pesquisadora, também 

participante da pesquisa colaborativa, visto que a partir das informações coletadas, das reflexões 

realizadas, das interações com os sujeitos envolvidos, o pesquisador se põe em situação de 

construção, na qual orienta, mas também é um sujeito em formação perante a confluência entre 

a teoria e como esta se efetiva na prática.  

Mestranda em Letras Linguística/Literatura pela Universidade Estadual do Centro-

Oeste - UNICENTRO (2017/2019); possuímos graduação em Letras/Português pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (2000/2003); pós-graduação em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pelo Instituto Superior de Educação da América Latina – ISAL (2004); 
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pós-graduação em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade de Administração, Ciências, 

Educação e Letras – FACEL (2011/2012); curso de Estudos Adicionais em Deficiência Mental 

– SEED/PR (1998/1999). Trabalhamos por 17 anos com turmas de alfabetização, priorizando 

atendimento especializado em Classe Especial e Sala de Recurso Multifuncional dos anos 

iniciais da educação básica. Atuamos de 2005 a 2015 em Sala de Recurso Multifuncional dos 

anos finais do Ensino Fundamental, dando atendimento a alunos com distúrbios de 

aprendizagem e deficiência intelectual; a partir de 2016, prestamos atendimento no mesmo 

programa a alunos do Ensino Médio. Professora de Língua Portuguesa pela Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná, com atuação em turmas da Educação de Jovens e Adultos, anos finais 

do Ensino Fundamental e, atualmente, Ensino Médio. 

 

3.2.3.2. A professora da SRM 

 

A professora da SRM (PSR), 37 anos, no ensino médio cursou o Magistério, é formada 

em Pedagogia e possui curso de pós-graduação em Educação Especial; leciona há 08 anos, mas 

é sua primeira experiência nesse programa. Menciona que, tanto a graduação como a pós-

graduação, ambas cursadas a distância, deixaram a desejar, porque muitas dúvidas não foram 

sanadas e a prática pedagógica exige recursos que nunca foram estudados.  

Apesar de ter assumido a SRM, a professora afirma ter muitas dúvidas quanto à 

legislação e à própria prática em sala de aula. Ela concebe o professor da sala de recursos como 

“aquele que deve ajudar as crianças a se desenvolver nas dificuldades que apresentam, 

procurando ajudar no que for necessário, desenvolvendo o aluno como foco do trabalho, 

buscando resultados visíveis”. Mostra-se inteirada dos processos de desenvolvimento dos 

alunos que receberá, da proximidade que terá com eles, sendo possível um atendimento 

individualizado, com atenção e carinho, a fim de promover o aluno. 

 Preocupa-se em se aproximar do educando, compreendê-lo em suas particularidades e 

desenvolvê-lo a partir do que já domina; trabalha em conjunto com a família e os professores 

do ensino regular.  

Entre as maiores dificuldades relatadas pela professora quanto ao ensino da 

leitura/escrita para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, está “o fato de 

prender a atenção dos alunos durante as aulas, já que na maioria das vezes se dispersam e 

acabam ficando em segundo plano devido às exigências dos demais alunos”. Segundo ela, esta 

é uma das grandes prerrogativas do trabalho individualizado que a SRM proporciona. Também 
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sente “a necessidade da orientação de um profissional que avaliou o aluno e que poderia dar 

retornos, trabalhando junto com a escola, com o professor”. 

Para a professora PSR, o aluno que necessita de um atendimento diferenciado é aquele 

que evidencia dificuldades na leitura, que não consegue entender, que não consegue escrever 

direito. Um bom leitor é aquele que lê bem e compreende; um bom escritor é o que escreve 

bem, entende o que está escrevendo e os outros também entendem. 

 

3.2.3.3. A professora da classe regular 

 

A professora do ensino regular (PER), tem 44 anos, é formada em Pedagogia cursada a 

distância, graduação concluída no ano de 2012; possui cursos de pós-graduação em Educação 

Especial e Gestão Escolar e está cursando Educação Infantil e Alfabetização, todos realizados 

de forma não-presencial, avaliados por ela como amplamente relevantes para o 

desenvolvimento de seu trabalho. Leciona há 02 anos e meio com turmas dos anos iniciais de 

alfabetização e, pela primeira vez, no 4º ano do ensino fundamental. Possui 26 (vinte e seis) 

alunos matriculados na turma, dos quais 03 são alunos com TFE, matriculados também em 

SRM. 

Pôde-se observar em seus relatos que é uma professora preocupada com a aprendizagem 

de seus alunos, procura maneiras de conhecê-los em suas peculiaridades e desenvolvê-los 

através de auxílio e conhecimento constantes. Entretanto, apresenta dúvidas no trato com alunos 

com TFE, os quais apresentam dificuldades mais expressivas de aprendizagem, embora se 

preocupe com esses discentes de modo especial.  

Evidencia poucos conhecimentos em relação à educação especial, mesmo que afirme 

ter tido acesso a documentos, normas e leis no curso de especialização que realizou. Quando 

questionada a respeito da formação continuada, do conhecimento desenvolvido na escola em 

que trabalha sobre inclusão, diz apenas que “você ouve comentário, mas não específico”. 

Quanto ao auxílio pedagógico para o encaminhamento dos alunos com NEE, relata que 

atendeu um aluno com dificuldades extremas de aprendizagem no início da alfabetização, “eles 

foram atrás, viram o que tinha que fazer, o pai levou, mas não tinha nenhum retorno (...) o pai 

concordou de reprovar ele”. Em seus relatos, deixa clara a necessidade em oferecer reforço 

escolar por meio de outro profissional e a reprovação como solução para o aprendizado não-

convencional. 

Quanto à avaliação que a PER faz sobre a inclusão dos alunos na escola em que trabalha, 

ela julga de modo positivo e constante, apontando o apoio da equipe pedagógica como presente 
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e importante; porém a SRM é vista como reforço escolar, um trabalho paralelo, mas 

desvinculado do ensino regular. A professora faz menção sobre o trabalho com recursos 

diferentes dos utilizados em sala regular apontando para a necessidade de um trabalho mais 

próximo ao aluno: “dar mais atenção pra ele, às vezes os outros tão bem mais além dele e você 

acaba deixando os outros pra dar atenção pra ele. Às vezes a gente não pode dar o apoio que 

ele precisa (...) Falta mais uma pessoa pra ajudar mesmo, dar um reforço”. Quando 

questionada sobre o trabalho do professor de SRM, acredita que ele é responsável pela tarefa 

de “ajudar a melhorar, dar reforço, ajudar onde tem dificuldade”.  

A PER afirma que nunca participou de cursos que visem aprofundar práticas 

relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa e vê esse fator como uma grande dificuldade para 

o ensino da escrita. 

Para a professora PER, um bom leitor é aquele que lê bem, obedecendo a pontuação, e 

entende o que lê. E o bom escritor é o que escreve bem, que consegue dizer o que pensa. Ao 

ser questionada sobre atividades diferenciadas, diz que sempre utiliza atividades diferentes, mas 

não as descreveu. Mostra muito interesse em compartilhar informações e aprender mais para 

poder auxiliar seus alunos. 

Reitera-se que, no decorrer da pesquisa, a turma do 4º ano do ensino regular passa a ser 

regida pela professora colaboradora de SRM, como descrito no item anterior. 

 

3.2.3.4. O aluno Davi 

 

A pesquisa apresenta como ponto de investigação e referência um dos alunos, 

matriculado no ensino regular e em SRM, que é atendido pelas duas professoras. Esse aluno – 

denominado nesta pesquisa pelo pseudônimo Davi –  foi avaliado pela equipe pedagógica da 

escola e por um neurologista, o qual estabeleceu um diagnóstico aberto, sugerindo disfunções 

em todas as áreas do saber; após esse diagnóstico, foi encaminhado à SRM na qual passou a 

receber atendimento de um professor especialista. O aluno Davi, 09 anos de idade, foi retido no 

4º ano do Ensino Fundamental e matriculado em SRM no início do ano letivo de 2018.  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (2014) – utiliza 

como critérios diagnósticos do Transtorno Específico da Aprendizagem, a dificuldade 

recorrente por pelo menos seis meses no uso e nas habilidades acadêmicas, indicado pela 

presença de ao menos um sintoma, dentre os quais o aluno Davi evidencia:  
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1. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço (p. ex., lê 
palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante, 
frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las). 2. 
Dificuldade para compreender o sentido do que é lido (p. ex., pode ler o texto 
com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou 
os sentidos mais profundos do que é lido). 3. Dificuldades para ortografar (ou 
escrever ortograficamente) (p. ex., pode adicionar, omitir ou substituir vogais 
e consoantes). 4. Dificuldades com a expressão escrita (p. ex., comete 
múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases; emprega organização 
inadequada de parágrafos; expressão escrita das ideias sem clareza) (DSM-5, 
2014, p. 66). 

 

Tais habilidades, de acordo com o documento, devem estar substancialmente abaixo do 

esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando prejuízo ao seu desenvolvimento. A 

caracterização do transtorno se dá a partir da investigação em quatro critérios diagnósticos que 

“[...] devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo (do 

desenvolvimento, médica, familiar, educacional), em relatórios escolares e em avaliação 

psicoeducacional” (DSM-5, 2014, p. 67). 

O aluno Davi foi diagnosticado clinicamente, após investigação nos quatro critérios 

acima citados, com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), características que se referem a 

um grupo de alunos sem comprometimento intelectual, porém que apresentam problemas 

específicos de aprendizagem escolar manifestada por dificuldades significativas: 

 

a) na aquisição e uso da audição, linguagem oral, leitura, linguagem escrita, 
raciocínio, habilidades matemáticas, atenção e concentração; b) Distúrbios de 
aprendizagem – dislexia, disortografia, disgrafia e discalculia; c) Transtornos 
do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH (PARANÁ, 2016, p. 3-4). 

 

Não existe uma explicação evidente para esses transtornos, são desordens atribuídas a 

disfunções neurológicas em determinada área cerebral que comprometem a aquisição e o 

desenvolvimento de habilidades escolares. 

 

O aluno com transtornos funcionais específicos não deve ser 'classificado' 
como deficiente, trata-se apenas de uma criança/adolescente que aprende de 
uma forma diferente, pois apresenta capacidade motora adequada, inteligência 
na média ou acima, audição e visão normais, assim como ajustamento 
emocional. Esse aluno possui uma dificuldade específica em determinada 
aprendizagem, como por exemplo: não aprende as quatro operações; não 
compreende o que lê; compreende o que lê, mas não sabe escrever (PARANÁ, 
2013, p. 44). 
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Conforme apontamos no Capítulo 2, o MEC não considera alunos com esses transtornos 

como público-alvo da Educação Especial, mas o Estado do Paraná, por entender a necessidade 

de um atendimento escolar diferenciado, oportuniza atendimento em SRM para 

complementação e suplementação escolar, de acordo com a Deliberação 02/2016: 

 

Art. 17. As instituições da rede regular de ensino deverão disponibilizar salas 
de recursos multifuncionais de diferentes categorias, conforme a necessidade 
de seus estudantes, visando à complementação curricular e pedagógica: I – 
sala de recursos multifuncionais em deficiência intelectual, deficiência física 
neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais 
específicos [...] (PARANÁ, 2016, p. 11 – ênfase adicionada). 

 

Da avaliação diagnóstica de Davi, trazemos alguns excertos: 

 “Área sócio emocional: Davi apresenta baixa autoestima e relações intrapessoais 

inconsistentes, fundamentadas em insegurança. Reconhece suas dificuldades, é inseguro ao ler 

e, principalmente, ao escrever, mas essas dificuldades não o impedem de produzir. É atencioso 

e motivado às relações sociais. Desenvolve facilmente laços de companheirismo”. 

 “Área viso motora: tem uma acuidade visual satisfatória, porém necessita de um tempo 

maior e várias tentativas a fim de localizar peças complementares de um quebra-cabeças, por 

exemplo, ou na correlação de figuras que se associam. Ao desenhar, demonstra falta de atenção 

com elementos reais: casa sem perspectivas de lateralidade e profundidade, pessoas sem pés 

(os quais colocou após a conclusão do desenho), ombros quadrados, braços saindo do meio do 

corpo. Ao colorir, não respeita limites; não utiliza o espaço dado de modo a adequar tamanhos 

e formas”. 

 

 
Figura 1  ̶  Desenho da família do aluno Davi   ̶  Fonte: avaliação pedagógica. 

 

“Área psicomotora: apresenta movimentos motores globais adequados à sua faixa etária. 

Ao sentar, o faz de modo retroflexo, demasiadamente aproximado da carteira escolar, muitas 

vezes até deitando-se sobre ela, numa atitude de desmotivação e receio. Ao andar, correr, 
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brincar, mostra uma atitude positiva, locomove-se com agilidade. Apresenta destreza de 

movimentos, boa lateralidade e percepção. Possui boa coordenação motora fina ao manusear 

objetos pequenos, mas apresenta dificuldades no traçado de letras e números, fator que torna 

sua caligrafia por vezes incompreensível. Demonstra insegurança ao traçar as letras, muitas 

vezes refazendo e riscando”.  

 “Linguagem oral:  expressa-se bem verbalmente, defendendo seu ponto de vista, desde 

que se sinta à vontade para fazê-lo. Durante as observações, exprimiu opiniões, contou histórias, 

participou de conversas dirigidas, formais e informais, sem que as dificuldades de pronúncia de 

alguns fonemas o reprimissem; entretanto, em sala de aula regular é um aluno extremamente 

tímido e silencioso, que raramente participa de atividades orais, não questiona, não mantém 

relacionamentos de amizade. Quanto à pronúncia das palavras, apresenta dificuldade na dicção 

do fonema /ʃ/, vocalizado em palavras como “xale”, “chamar”, “china”, para as quais 

pronunciou, respectivamente, “sale”, “samar” e “sino”; essa troca fonética é comum em sua 

fala e se repete na escrita”.  

 “Conceitos: Davi apresenta dificuldades na apreensão de conceitos que exijam 

abstração de pensamento, como a interpretação de um texto em uma situação-problema e a 

necessidade de se inferir cálculos para solucioná-los. Demonstra atenção ao que se lhe 

diz/explica oralmente e se empenha na realização de atividades relacionadas à compreensão do 

que foi exposto. É capaz de construir conceitos a partir de explicações fundamentadas em 

exemplos visuais, táteis, lúdicos”. 

 “Português: reconhece o alfabeto, embora cometa trocas entre fonemas com pontos 

próximos de articulação. Sua leitura é lenta e silabada, muitas vezes não depreendendo 

compreensão em textos de pouca dificuldade. Não pronuncia sílabas complexas com adequação 

apresentando dificuldades para fonar encontros consonantais compostos por consoante seguida 

de ‘r’ e ‘l’. Lê de forma mecânica, tentando fazer de modo rápido, sem que haja preocupação 

com a relação fonema/grafema/palavra”. 
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Figura 2  ̶  Ficha de leitura   ̶ Fonte: avaliação pedagógica do aluno 

Obs.: As anotações abaixo das palavras são transcrição da leitura do aluno. 

 

 “As produções escritas de Davi são bastante prejudicadas quando se toma como base o 

nível escolar no qual se encontra. Apresenta dificuldade no traçado das letras, por vezes 

incompreensível, e repete na escrita as trocas e déficits observados na leitura”.  

 

  
Figura 3   ̶  Produção escrita de respostas do aluno   ̶ Fonte: avaliação pedagógica. 

   

“Davi tem noções do uso de letras maiúsculas iniciais e o ponto final. Porém, é uma 

atitude mecanizada pela prática da escrita de frases soltas, livre de um contexto mais amplo. 

Produz textos de forma insegura e comete muitas trocas e omissões”. 

A partir dos apontamentos da avaliação pedagógica, é visível que Davi necessita de 

encaminhamento para atendimentos específicos que o levem à superação de suas dificuldades, 

porém se faz urgente orientar as práticas pedagógicas, para que se promova a aprendizagem e 

o desenvolvimento do aluno.  

  

3.3 ETAPAS DA PESQUISA  

 

Em conformidade com as características da pesquisa colaborativa, nossa pesquisa 

constitui-se nas etapas abaixo sintetizadas: 
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Quadro 1 – Etapas da pesquisa 

Etapas Objetivos Atividades      Período 

 
 

 
 

 
Levantamento 

inicial 

a) Realizar um levantamento acerca 
das concepções e práticas de leitura e 
de escrita dos professores da SRM e 
professores do Ensino Regular que 
possuem alunos matriculados em 
SRM; 
b) conhecer a situação de leitura e 
escrita de um aluno que apresenta 
TFE; 
c) constatar os conhecimentos 
internalizados pelos professores no 
que se refere à leitura, à escrita e seu 
processo de ensino direcionado ao 
aluno com TFE. 

 Contato e entrevista inicial 
com os professores; 

 coleta de materiais: cadernos 
escolares, avaliações 
diagnósticas e pedagógicas do 
aluno; 

 observação de aulas; 
 aplicação aos alunos de 

questionários de leitura e de 
atividade de produção escrita; 

 leitura e análise das 
informações obtidas; 

 levantamento de conclusões e 
definição de estratégias. 

 
 
 
 
 
 

05/02/2018 
a  

16/03/2018 

 
 
 
 

Ações  
colaborativas 

junto ao 
professor e   

monitoramento 
da prática em 
sala de aula 

 

a) Instigar o professor a refletir sobre 
o processo da leitura e da escrita do 
aluno que apresenta TFE; 
b) reconhecer a importância do 
trabalho compartilhado entre professor 
da SRM e professor do ensino comum;  
c) estimular o professor à elaboração 
e aplicação de atividades de leitura e 
escrita, a partir dos conhecimentos 
teórico-práticos adquiridos18; 
d) verificar, por meio das interações 
e mediações, de que forma os 
conhecimentos foram sendo 
internalizados pelo professor no 
decorrer das ações colaborativas. 

 

 Seleção de textos teórico-
metodológicos a respeito de 
leitura e escrita, funções do 
professor de SRM; 

 elaboração de roteiro de 
discussão; 

 realização de sessões 
reflexivas;  

 observação participante; 
 gravação de aulas; 
 coleta de materiais (atividades 

produzidas pelos professores; 
atividades realizadas pelo 
aluno). 

 retomada de discussões que 
considerem atividades 
voltadas aos alunos com 
condições peculiares de 
aprendizagem na prática 
docente. 

 
 
 
 
 
 

19/03/2018 
a 

25/05/2018 
 

 
 
 
 

Levantamento 
final 

 

a) Realizar o levantamento da 
situação do aluno em leitura e escrita, 
após o desenvolvimento pelo professor 
das atividades de leitura e de escrita 
realizadas a fim de dar acesso ao 
currículo ao aluno com TFE;  
b) verificar que alterações em 

concepções e metodologias foram 
provocadas no professor após as ações 
colaborativas.  

 Coleta de materiais; 
 realização de entrevistas; 
 gravação de aulas; 
 aplicação ao aluno de 

atividades  de leitura e escrita; 
 leitura e análise das 

informações obtidas.  
 

 
 
 
 

07/05/2018 
a 

25/05/2018 
 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora 

  

                                                 
18  Neste momento da pesquisa a PER foi readequada dentro da escola deixando de fazer parte da pesquisa como 
professor-colaborador. 
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Cada etapa da pesquisa é imprescindível para que a seguinte ocorra culminando no 

levantamento dos resultados finais. Sendo assim, utilizamos instrumentos diversos, a fim de 

coletar dados variados sobre os acontecimentos na sala de aula, cuja interpretação propiciou o 

desmembramento de questões que subsidiaram uma teorização sobre a importância da formação 

colaborativa para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno com TFE. 

 

3.3.1 Etapa I - Levantamento inicial 

 

Com o intuito de caracterizarmos as práticas pedagógicas nos diferentes contextos 

escolares frequentados pelo aluno com TFE, nos quais diferentes profissionais devem interagir 

objetivando o desenvolvimento do aluno, realizamos o levantamento inicial pautado em 

observações de aulas, metodologia dos professores e suas abordagens no que tange à leitura e 

a escrita junto aos alunos com TFE. Essa investigação deu-se durante aulas no ensino regular, 

em SRM e mediante entrevistas, relatos e observações dos materiais didáticos de alunos e 

professores.  

 

Quadro 2: Instrumentos de levantamento de dados sobre o professor de SRM, com seus respectivos objetivos 

 Instrumentos para o 
levantamento inicial 
do Professor de SRM 

 

Objetivos 

1 Plano de Trabalho 
Docente (PTD) 

- Identificar a(s) concepção(ões) de linguagem do professor;  
- observar a consistência das avaliações pedagógicas de ingresso e o 
plano de trabalho individual do aluno bem como sua relevância para o 
ensino da leitura e escrita; 
- verificar os conteúdos e as metodologias selecionadas para o trabalho 
em SRM. 

2 Entrevista, gravada em 
áudio, com o professor 
de SRM 

- Levantar o percurso acadêmico e profissional do professor;  
- verificar seus conhecimentos e concepções acerca da modalidade 
SRM;  
- caracterizar suas concepções de leitura e escrita;  
- constatar como são trabalhados os conteúdos de língua portuguesa em 
SRM. 

4 Caderno escolar dos 
alunos e livro de 
chamada do professor 

- Verificar as atividades selecionadas/ elaboradas pelo professor para o 
trabalho com os conteúdos de língua portuguesa em SRM. 
 

5 Gravação em vídeo de 
aulas ministradas pelo 
professor 

- Conhecer melhor o contexto da SRM;  
- caracterizar  o movimento de ensino do professor em SRM;  
- averiguar como são conduzidas as interações e mediações em SRM, 
no trabalho com a leitura e a produção escrita.  

Fonte: organizado pela pesquisadora 
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Quadro 3: Instrumentos de levantamento de dados sobre o professor de classe comum, com seus respectivos 

objetivos 

 Instrumentos para o 
levantamento inicial 

do Professor da classe 
comum 

 

Objetivos 

1 Plano de Trabalho 
Docente (PTD) 

- Identificar a (s) concepção (ões) de linguagem do professor;  
- verificar os conteúdos e as metodologias selecionadas para o ensino 
de Língua Portuguesa para o 4º ano do EF; 
- identificar metodologias e recursos destinados ao atendimento do 
aluno com TFE. 

2 Entrevista, gravada em 
áudio, com o professor 
de classe regular 

- Levantar o percurso acadêmico e profissional do professor;  
- verificar seus conhecimentos e concepções acerca do Programa SRM;  
- caracterizar suas concepções de leitura e escrita;  
- constatar como são trabalhados os conteúdos de língua portuguesa em 
classe regular, 4º ano do EF; 
- verificar metodologias de AAE destinadas ao aluno com TFE. 

3 Caderno escolar dos 
alunos e livro de 
chamada do professor 

- Verificar as atividades selecionadas/ elaboradas pelo professor para o 
trabalho com os conteúdos de língua portuguesa. 
 

4 Gravação em vídeo de 
aulas ministradas pelo 
professor 

- Conhecer melhor o contexto da sala de aula;  
- caracterizar o movimento de ensino do professor do 4º ano;  
- averiguar como são conduzidas as interações e mediações no trabalho 
com a leitura e a produção escrita.  

Fonte: organizado pela pesquisadora 

 

Cada aluno, na heterogeneidade das salas de aula, é único, carrega diferentes 

experiências que o compõem, possui habilidades e dificuldades. Objetivando conhecer os níveis 

de aprendizagem do aluno Davi, utilizamos instrumentos específicos para averiguar suas 

capacidades de leitura e escrita. O levantamento inicial realizado serviu de base para as 

propostas de intervenção no trabalho dos professores envolvidos na pesquisa. 

 

Quadro 4: Instrumentos de levantamento de dados do aluno, com seus respectivos objetivos 

 Instrumentos para o 
diagnóstico inicial do 

aluno 

 

Objetivos 

1 Questionários de leitura 
e produções escritas 

 
-Caracterizar o aprendizado do aluno no que diz respeito à leitura e à 
escrita. 
 

2 Registro de atividades 
nos cadernos escolares 
do aluno 

3 Gravação em áudio da 
participação do aluno 
durante as aulas. 

 
- Verificar o nível de atenção e respostas dadas pelo aluno às 
explicações, atividades e estratégias estabelecidas pelo professor. 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora 
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3.3.2 Etapa II - Ações colaborativas junto ao professor e acompanhamento da prática em sala 
de aula 

 

Após as observações iniciais no contexto da SRM e no ensino regular, propiciamos 

ações e leituras específicas com o intuito de esclarecer dúvidas no tangente ao atendimento 

especializado e também no que se refere ao ensino de leitura e escrita ao aluno com TFE. 

Selecionamos textos teórico-metodológicos que fundamentaram discussões reflexivas e a 

elaboração de propostas plausíveis à situação inicial.  

 

Quadro 5: Instrumentos utilizados para ações colaborativas junto ao professor 

 Instrumentos para 
ações colaborativas 

                                             Objetivos 

1 Textos teórico-
metodológicos  

- Ler e analisar textos teórico-metodológicos com o intuito de ampliar 
informações. 

2 Plano de discussões 
teórico-metodológicas 
para a SRM 

- Realizar um levantamento das principais dúvidas e questionamentos 
apontados nos relatos e práticas do professor; 
- promover o acesso a diferentes textos teórico-metodológicos que 
levem à construção de novos conceitos e práticas educativas no ensino 
de leitura e escrita ao aluno com TFE. 

3 Sessões reflexivas - Promover discussões a partir de diferentes documentos estudados que 
levem à construção de novos conceitos e práticas educativas no ensino 
de leitura e escrita ao aluno com TFE. 

4 Aulas com atividades-
modelo em classe 
comum 

- Elaborar, juntamente com o professor, atividades-modelo a serem 
desenvolvidas na classe comum com o intuito de ampliar a metodologia 
pedagógica do professor no ensino de leitura e escrita de forma 
abrangente, levando em consideração os alunos com condições 
peculiares de aprendizagem. 

5 Aulas com atividades-
modelo em SRM 

- Elaborar, juntamente com o professor, atividades-modelo a serem 
desenvolvidas na SRM com o intuito de ampliar a metodologia 
pedagógica do professor no ensino de leitura e escrita, levando em 
consideração os processos de leitura e seguindo orientações da escrita 
como trabalho em sala de aula. 

7 Aulas resultantes das 
discussões e orientações 
teórico-metodológicas 

- Verificar o processo de elaboração e desenvolvimento de aulas que 
objetivem a leitura e a escrita após as discussões e orientações teórico-
metodológicas. 

Fonte: organizado pela pesquisadora 

 

Após as etapas de observação e diálogos iniciais com os professores, partimos para a 

observação das práticas pedagógicas desenvolvidas nas diferentes modalidades no ensino ao 

aluno com TFE. 

 

3.3.3 Etapa III - Levantamento final  

 

Como última etapa da pesquisa colaborativa, realizamos o levantamento final do 

professor e do aluno. Essa etapa fundamentou a análise comparativa com a situação inicial e o 
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percurso da pesquisa, a fim de que pudéssemos verificar se houve alterações no processo de 

ensino e de aprendizagem junto ao aluno com TFE após as leituras realizadas pela professora, 

as reflexões e as discussões entre professora e pesquisadora e a elaboração e aplicação de 

atividades práticas em sala de aula.    

 

Quadro 6: Instrumentos utilizados para o levantamento final do professor  

 Instrumentos para o 
levantamento final do 

professor 

 

Objetivos 

1 Gravação de aulas Estabelecer um paralelo comparativo entre as ações pedagógicas 
desenvolvidas antes e após as inferências feitas pelo pesquisador. 

2 Relatório semestral em 
SRM 

Observar o desenvolvimento do aluno a partir do relato do professor. 

3 Entrevista final Fazer um levantamento da relevância das ações desenvolvidas durante 
o período de pesquisa. 

Fonte: organizado pela pesquisadora 

 

Para verificarmos como as ações desenvolvidas junto à professora repercutiram no 

aprendizado do aluno, utilizamos a leitura e a interpretação de um texto curto e atividades de 

produção escrita.  

 

Quadro 7: Instrumentos utilizados para o levantamento final do aluno 

 Instrumentos para o 
levantamento final do 

aluno 

 

Objetivos 

1 Gravação de aulas Elencar atitudes e posicionamento do aluno perante atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 

2 Questionários de leitura 
e produções escritas 

Estabelecer um paralelo comparativo entre o desempenho inicial e final 
do aluno em relação à leitura e produção escrita. 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora 

 

 Após a constituição de dados do levantamento final, resultantes das interações reflexivas 

feitas entre os sujeitos da pesquisa, partimos para a constituição de dados que compõem os 

procedimentos e categorias de análise, descritos na próxima seção. 

 

3.4   CONSTITUIÇÃO DOS DADOS, PROCEDIMENTOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE    

  

Os dados da investigação constituíram-se no período de fevereiro a maio de 2018, a 

partir dos seguintes eventos: (a) entrevista com a professora da SRM; (b) entrevista com a 

professora do ensino comum que possui, em sua turma, alunos matriculados em contraturno em 
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SRM; (c) avaliação pedagógica do aluno com TFE; (d) observação de aulas em SRM e no 

ensino regular; (e) encontros com a professora para estudo teórico, discussão, análise, 

elaboração e avaliação das atividades desenvolvidas nos contextos de SRM e no ensino regular; 

(f) aulas ministradas pela professora-colaboradora após as sessões reflexivas. Assim, 

produzimos os dados na convivência com os participantes na realidade da escola. 

Ao pesquisar os contextos que têm como objetivo mediar a aprendizagem do aluno com 

TFE, atentamos à realidade das práticas pedagógicas desenvolvidas nos dois contextos em que 

o aluno se encontra matriculado. Realizamos o levantamento de dados através de observações, 

gravações em áudio e registros fotográficos realizados em diferentes ambientes, tais quais a sala 

de aula, a sala de recursos, a biblioteca da escola e a sala da direção, em momentos de reflexão 

e análise. 

A partir dos objetivos delimitados e dos dados obtidos, optamos por uma análise a partir 

do levantamento inicial, respaldada nos pressupostos do dialogismo bakhtiniano 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]), considerando discutir as concepções arraigadas de 

linguagem, leitura e escrita praticadas pelo docente em sala de aula, tendo como pressuposto 

sua formação inicial e as práticas em sala de aula; da mesma forma, analisamos o desempenho 

do aluno perante atividades de leitura e escrita desenvolvidas ao longo do processo. 

Ao analisar as ações colaborativas, recorremos aos aportes da Escola de Vygotsky 

(1994) observando os resultados das interações diante da responsividade da professora nas 

relações com a pesquisadora e com os discentes atendidos. Procuramos compreender, a partir 

das práticas desenvolvidas durante e após as ações colaborativas, a internalização e a 

apropriação do conhecimento pela professora e pelo aluno, a ZDP, o processo de interação e 

mediação.  

As bases bakhtinianas e a teoria histórico-cultural também foram tomadas como suporte 

para o levantamento final, na análise do movimento de ensino e de aprendizagem da leitura e 

da escrita nos dois contextos observados. Verificamos o conhecimento elaborado pela 

professora, e aqueles em processo acerca da leitura e da escrita, bem como os conhecimentos 

de leitura e escrita do aluno com TFE. 

Esse percurso de análise nos possibilitou a reflexão de como a mediação pedagógica 

colaborativa, por meio de orientações teóricas, metodológicas e práticas sobre leitura e escrita, 

auxilia na prática efetiva da docência e na aprendizagem do aluno que apresenta TFE, 

relacionados à dificuldade em ler e escrever.  

No próximo Capítulo, realizamos a análise dos dados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nesta seção apresentamos as análises dos dados obtidos ao longo da coleta, com base 

no levantamento inicial, nos primeiros contatos com aluno e docentes, nas discussões com os 

professores, até as observações de cadernos e de práticas pedagógicas desenvolvidas pela 

professora em classe comum e em SRM. Para tanto, buscamos fundamentação teórica na 

pretensão de instrumentalizar a professora do ensino regular e da SRM para o trabalho com 

leitura e escrita com o aluno que apresenta TFE, relacionados à dificuldade em ler e escrever, 

analisando, paralelamente, os resultados observados. 

 

4.1 LEVANTAMENTO INICIAL  

 

A partir das primeiras observações no quarto ano do Ensino Fundamental e em SRM, 

ambas as salas que atendem o aluno Davi, participante da pesquisa, caracterizamos as ações 

pedagógicas da professora e da recepção do aluno às diferentes atividades de leitura e escrita 

que foram desenvolvidas nos dois ambientes escolares. 

 

4.1.1  O aluno com TFE e o movimento de aprendizagem da leitura e da escrita 

 

Na primeira aula do ensino regular (item 4.1.2), observamos a preocupação da 

professora em atender de forma individualizada, mas a falta de habilidade em propor estratégias 

diferenciadas para alunos que apresentam ritmos de aprendizagem diferentes, bem como 

metodologias que promovam o bom encaminhamento do ensino de leitura e escrita, efetivam 

metodologias tradicionalistas e excludentes, nas quais não há abertura para questionamentos, a 

aprendizagem está centralizada em exercícios que têm por base o ensino de ortografia e 

gramática e não se leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Além do mais, 

essas metodologias pontuam erroneamente o aluno com TFE como alguém que está habilitado 

a fazer cópias e não possui capacidades cognitivas para participar ativamente das aulas, emitir 

opiniões, formular conceitos, ler e produzir textos. Davi, em nenhum momento, foi convidado 

a participar ativamente das atividades desenvolvidas. 

A princípio, Davi mostra-se apático nas aulas em SRM. Nega-se a realizar as atividades 

propostas, reclama muito, deita-se na carteira, na cadeira, quer sair constantemente para tomar 

água. As atividades a ele solicitadas não impõem desafios e se assemelham às realizadas em 

classe regular.  
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De acordo com o relatório psicopedagógico, o aluno reconhece o alfabeto, lê sílabas e 

palavras, mas precisa dominar alguns fonemas com os quais se confunde. 

 

 
Figura 4 – Avaliação psicopedagógica do aluno – Fonte: documentação escolar 

 

Pela descrição do laudo, o aluno está habituado a leituras mecânicas, que objetivam a 

decodificação de sílabas e palavras, sem a preocupação com o contexto social no qual as 

produções escritas circulam. A reprodução de atividades nessa perspectiva o desmotivam, como 

verificamos no contexto de sala de aula.  

Ao ler frases curtas, embora o faça lentamente, Davi consegue depreender significado e 

dar respostas corretas: 

 

 
Figura 5 – Avaliação psicopedagógica do aluno – Fonte: documentação escolar 

  

Percebe-se pela descrição da avaliação (Figura 5), que o aluno reconhece o sistema 

fonético da língua portuguesa e realiza decodificações e compreensão no que se relaciona a 

períodos curtos, antecipando, muitas vezes, o significado de termos que lhe são usuais. Na 

leitura de um texto curto, após uma conversa objetivando a pré-leitura, observamos o seguinte 

desempenho: 
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Cena 1 

Pesq.: Vamos lá, Davi! O pastorzinho e o lobo. 
Davi: Todos o dia o jó-jôve pastorzi leva-levava um-uma repolho de ove-ovelha os 
as moto-motee-nhos per-to do a arenteo o io. Um dia para pri bri briquan deira ele 
[...] 
Pesq.: Davi, o que você entendeu até agora? (após o parágrafo de introdução) 
Davi: Humm... que o lobo... o lobo... lobo ia comer o pastor. 
Pesq.: O lobo ia comer o pastor? E o que o pastor fez de mal? Ou ele só estava no 
lugar errado? 
Davi: Não sei. 
Pesq. Então eu vou ler pra você o mesmo pedacinho que você leu. Você vai prestar 
atenção, ok? ‘Todos os dias um jovem pastor levava um rebanho de ovelhas às 
montanhas perto da aldeia.’ Então, o que o pastor fazia? 
Davi: Levava as oveia... ovelha. 
Pesq.: O que será elas iam fazer lá? 
Davi: Comer. 
Pesq.: ‘Um dia, por brincadeira, ele correu de lá de cima gritando: Um lobo! Um 
lobo!’ 
Davi: Ia comer as ovelha. 
Pesq.: É, mas o que aconteceu, o lobo estava lá? 
Davi: Não. 
Pesq.: E por que ele fez isso? 
Davi: Brincadeira. 

 

Conforme observamos na Cena 1, na leitura do texto para o qual deveria depreender 

compreensão, não foi capaz de fazê-la. Decodifica lentamente as palavras e acaba por se perder 

no decorrer das sentenças, comprometendo totalmente a compreensão: ao chegar ao final da 

frase já não lembra mais o que leu no início, refletindo uma ansiedade em decodificar e 

concorrer em acerto. Ao ler o mesmo texto com nosso auxílio, a partir de apontamentos 

levando-o à reflexão, Davi construiu a sequência lógica dada no texto e, também, conseguiu 

depreender as lições de moral que estavam subentendidas, demonstrando que necessita de 

auxílio individual constante, motivação e valorização do que já domina para que possa ampliar 

seus conhecimentos. Consoante Menegassi (2010a), Carvalho (2018), Rojo (2009), a 

decodificação faz parte dos processos de leitura, mas desde o início da alfabetização deve-se 

levar em conta que ela esteja atrelada a situações significativas que, através de diferentes 

metodologias, levem o aluno à compreensão do que lê, com estratégias que, progressivamente, 

o capacitem à competência leitora. 

As matrizes de referência para a 4ª série da Prova Brasil e do SAEB estão estruturadas 

em dimensões que preveem habilidades e competências, separadas por descritores (D) 

numerados, dentre os quais: 
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D1 – Localizar informações explícitas em um texto. D2 – Estabelecer relações 
entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto. D3 – Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão. D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. D5 
– Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.). D6 – Identificar o tema de um texto. D7 – Identificar 
o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. D8 – 
Estabelecer relação causa /consequência entre partes e elementos do texto. D9 
– Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. [...] 19 

 

Ao avaliar as habilidades de leitura de Davi, tomando-se como parâmetro a Matriz da 

Prova Brasil, notamos que ele se encontra aquém do esperado para a série que frequenta, 

apresentando dificuldades nas habilidades mais simples, como localizar informações explícitas 

em um texto.  

No que se refere à escrita, apresenta dificuldade no traçado das letras, por vezes 

incompreensível, e repete na escrita as trocas e déficits observados na leitura: troca d/t, f/v, c/g, 

j/z, ã/an, nh/lh, sh/ch, entre outros; omite consoantes no meio e em final de sílabas, faz 

aglutinações e omissões de palavras e letras. Escreveu, por exemplo, “A fata pete um bala.” 

para “A fada pede uma bala.”; “A BalaZoana vais xha do ontean e naçam.” para “A baba Joana 

faz um chá de hortelã e maçã” (FIGURA 6).  

Necessita de auxílio constante para, a partir da construção gradativa de conhecimento, 

realizar produções ortograficamente corretas. Observe-se a tentativa de escrita da palavra 

‘inverno’: 

 

Cena 2 

Davi: Como que escreve ‘inver’? 
PSR: Pense lá. 
Davi: ‘i-ene’? (...) ‘ve’ de vaca? 
PSR: Uhum.  
Davi: ‘ene’? 
PSR: Fale a palavra. Inver... 
Davi: ‘erre’!... ‘no’ (e escreve corretamente). 

 

No âmbito da escrita, Davi faz associações entre fonemas e palavras-chave (“‘v’ de 

vaca”), tem noções do uso de letras maiúsculas iniciais e o ponto final utilizado ao término de 

frases que lhe foram ditadas a fim de observar a escrita convencionalizada de termos praticados 

                                                 
19 Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/prova_lingua_portuguesa/
Matriz_LP_4a_serie_PROF.pdf> Acesso em 30 jan. 2019. 
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nas classes de alfabetização. Porém, é uma atitude mecanizada pela prática da escrita de frases 

soltas, livre de um contexto mais amplo. Perante essa constatação, reafirmamos a importância 

da escrita como trabalho (MENEGASSI, 2016), partindo-se daquilo que o aluno já é capaz de 

fazer, das habilidades que já desenvolveu, no intuito de contruir novas aprendizagens, 

ampliando seu NDP (VYGOTSKY, 1998).   

Para a maioria das frases ditadas, foi necessário que se repetisse ao menos uma vez a 

sentença, visto que se torna difícil, pela lentidão da produção escrita, lembrar o texto na íntegra 

enquanto exige de si próprio a memória da grafia das palavras. 

 

 
Figura 6 – Texto do aluno Davi – Fonte: portfólio do aluno. 

 

Ao produzir um texto no qual deveria compor o enredo, percebemos muita insegurança 

em fazê-lo: 

 

 
Figura 7 – Texto do aluno Davi – Fonte: portfólio do aluno 

 

Texto do aluno: 

eu ia no primo 
e eu foi nos tanqre e primo e o rafaeu e dava seia e baro e eu emtre i no tanque e e um fiqui toto e 
bosa e a vo foi la e vai lu foi na casa e do mei bolho  

 

Embora motivado a expressar por escrito uma situação vivenciada, previamente 

oralizada, Davi o faz com muita insegurança e receio, de modo sintetizado, para finalizar logo 
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a atividade e cumprir a tarefa escolar. Ao ter seu texto observado, afirma: “tá tudo errado, né?”, 

demonstrando a supervalorização do erro em detrimento dos seus acertos, em uma visível 

incorporação do fracasso. Não consegue ler na íntegra o que escreveu, desistindo antes de 

concluir a atividade, mostrando-se ansioso e frustrado. 

Pezzi e Marin (2017), em uma pesquisa sobre a literatura que investiga o fracasso 

escolar, constatam que a temática é mundialmente estudada e o Brasil é o país que mais tem 

pesquisas relacionadas ao tema, fator correlato ao baixo desempenho demonstrado em 

avaliações oficiais e comprovado pelos dados do IBGE (2010). O termo possui uma abordagem 

bastante ampla e é definido de diferentes formas por diferentes autores, como descrevem Pezzi 

e Marin: 

 

[...] distintas investigações buscaram a compreensão do fracasso escolar. 
Alguns estudos enfocaram os alunos e suas capacidades, a herança genética e 
os aspectos biológicos (Asbahr & Lopes, 2006; Marchesi & Pérez, 2004; 
Zucoloto & Patto, 2007). Já outras, investigaram temáticas voltadas à 
burocratização da escola e a sua influência sobre a qualidade do trabalho 
docente, a distância entre as culturas escolar e popular, a inadequação do 
material pedagógico e a discriminação das diferenças no contexto escolar 
(Angelucci, Kalmus, Paparelli, & Patto, 2004). Algumas pesquisas ainda 
deram ênfase aos fatores sociais e culturais (Marchesi & Pérez, 2004). 
(PEZZI; MARIN, 2017, p. 3) 

 

 As pesquisas indicam a importância de se tentar compreender o fracasso escolar, 

levando em consideração tanto as questões biológicas, sociais e emocionais (extraescolares) 

quanto as questões relacionadas ao contexto escolar, visto que todas elas atuam na formação do 

indivíduo. O fracasso escolar deve ser tratado como “um fenômeno preocupante, que pode 

impactar no aluno, sua família, escola e sociedade” (PEZZI; MARIN, 2017), desencadeando 

comportamentos e problemas que precisam ter suas causas e consequências avaliadas e 

reprogramadas. 

Em se tratando de Davi, é perceptível que apesar de ter criatividade, saber elaborar um 

texto oralmente, ter noção do título e da organização das palavras nas linhas, a insegurança e o 

medo do fracasso o impedem de produções elaboradas. O professor precisa dispensar um 

atendimento escolar que oportunize a aprendizagem de forma significativa, acolhedora, que 

contemple diferentes canais de acesso (visual, auditivo, sinestésico), por meio de atividades 

pelas quais o aluno seja tratado como indivíduo em desenvolvimento e não apenas como um 

receptor de informações. 
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4.1.2 O movimento do ensino da leitura e da escrita no quarto ano do ensino regular 

 

Na primeira aula observada no ensino regular, a professora PER passou uma lista de 

palavras na lousa e solicitou aos alunos que as separassem em sílabas, classificando-as de 

acordo com os encontros vocálicos, conteúdo trabalhado por ela em aula anterior.  

 

 
Figura 8 – Atividade sobre encontros vocálicos – Fonte: caderno do aluno Davi. 

1. Destaque os encontros vocálicos das palavras: 
 macarrão ___  desaguei ___   maestro ___  história ___  
 primeira ___   feira ___   noite ___   lua ___ 

2. Separe as sílabas das palavras classificando em ditongo, tritongo ou hiato: 
 papai: pa-pai ditongo  violino:vi-o-li-no tritongo   
 peixe: pei-xe ditogo          Paraguai:Pa-ra-guai ditongo  
 joelho:jo-e-lho hiato                   enxaguei:em-xa-gua ditogo   
 Uruguai:U-ru-guai tritongo         piano:pi-a-no ditongo 
 coração:co-ra-ção hiato  moeda:mo-e-da ditogo   
 herói:he-roi ditongo                    iguais: i-gua-is ditogo 
 saúde:sa-ú-de hiato                     rainha:ra-i-nha ditogo 
 saída:saí-da ditongo  saguão:as-guao ditogo 
 

Não foram fornecidas explicações detalhadas de como a atividade deveria ser 

desenvolvida, fator que gerou dúvidas e confusão, porque os alunos dividiam as palavras em 
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sílabas, mas se confundiam com a classificação silábica, que também tinha sido ensinada em 

aulas recentes. A docente prestou atendimento individualizado para alguns alunos que 

demonstravam maiores dificuldades e, na sequência, fez a correção coletiva, para a qual cada 

aluno classificava uma palavra. No entanto, as crianças que apresentaram dificuldades, dentre 

elas o aluno Davi, não conseguiram acompanhar a correção e o exercício foi finalizado sem que 

maioria dos alunos efetivasse a tarefa. Observamos (FIGURA 8) que as primeiras palavras da 

primeira coluna, cujo exercício foi realizado com auxílio do professor, apresentam as respostas 

corretas, mas a sequência, mesmo após correção conjunta, permanece sem alteração, com erros 

na separação silábica e na classificação, como em “saída: saí-da -  ditongo”,“rainha: ra-i-nha 

- ditogo”. 

Na realização dessa atividade, o aluno Davi teve a atenção da professora por várias 

vezes, motivando-o a copiar e resolver a atividade. Como a maioria dos alunos apresentou 

dúvidas, houve a necessidade de atendimento individualizado também aos demais. Davi copiou 

do quadro, mas teve dificuldade na realização de todas as etapas do exercício e não realizou a 

correção coletiva, mantendo a tarefa incompleta em seu caderno. 

Na sequência, a professora solicitou a realização de um terceiro exercício, para o qual 

deveriam ser unidas sílabas formando palavras com encontros vocálicos: 

 

 
Figura 9 – Formação de palavras com encontros vocálicos – Fonte: caderno do aluno Davi 

Forme palavras com encontros vocálicos: 
Ta o Be Co Ra ru Lho ro Vão 

Pa sou A Car Pe fei E nei Ce 

tesoura carneiro pavão feira  
peneira coelho rua carroca  
carneiro neico pelo coroa besouro  
pesou 
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Na realização da atividade da Figura 9, a maioria dos alunos apresentou grande 

dificuldade para formar palavras com encontros vocálicos. Algumas palavras também foram 

escritas em desacordo com a norma padrão e rejeitadas pela professora PER sem maiores 

explicações, como “pasou” (passou), “pesoua” (pessoa) e “carroca” (carroça). O aluno Davi 

apenas copiou as instruções para o exercício sem formar nenhuma palavra. Após a correção 

conjunta, copiou as palavras citadas pelos colegas, inclusive o substantivo “Neico”, apelido do 

tio de um aluno. 

Na sequência, os alunos receberam uma atividade impressa, na qual deveriam pintar 

com cores específicas palavras que apresentassem ditongos, tritongos e hiatos. Novamente 

houve muitas dúvidas devido ao fato de os alunos não conseguirem realizar a separação silábica 

de acordo com a pronúncia adequada (“jue-lho”, em vez de jo-e-lho, por exemplo) e, 

concomitantemente, não terem compreendido a diferença entre classificação quanto ao número 

de sílabas e classificação quanto aos encontros vocálicos. Durante a correção feita pela 

professora, ela mesma confundiu-se várias vezes, classificando palavras de modo equivocado. 

 

 
Figura 10 – Atividades sobre encontros vocálicos – Fonte: caderno do aluno Davi 

Respostas do aluno: MEU – ditongo, JOELHO – hiato, SÉRIE – ditongo corrigido para hiato 
(equivocado), MÃE – ditongo, ÁLCOOL – hiato, RAIVA – ditongo, PÁSCOA – ditongo corrigido 
para hiato (equivocado), CHEIO – ditongo corrigido para hiato, COROA – ditongo (equivocado), 
BAÚ –ditongo (equivocado)  

 

Podemos observar na atividade realizada pelo aluno que ele coloriu as palavras de modo 

aleatório, corrigiu algumas de acordo com a orientação dada pela professora à turma, mas não 

compreendeu de fato o que deveria ser feito e é evidente que a classificação dos encontros 

vocálicos não se efetivou como um conteúdo significativo. 

Assim como Davi, a maioria dos alunos da turma também não conseguiu realizar a 

tarefa, cujo objetivo era a memorização de um fato gramatical sob a perspectiva normativa, 

tomado como prerrogativa para a posterior separação silábica das palavras em futuras 

produções textuais. Hintze e Antônio (2010), no artigo Tecendo novas relações com a 
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gramática no ensino fundamental, discorrem sobre a necessidade de se tomar o ensino da 

gramática partindo de correlações/diferenças entre os textos orais e escritos, suas normas e 

particularidades, com intuito de: 

 

[...] criar condições para que o aluno formule as regras com suas próprias 
palavras, observando os fatos. Só depois é que irá dando pistas até que o aluno 
complete a regra. [...] O importante é que não dê ao aluno a regra pronta e a 
sinalização da correção sem qualquer comentário (HINTZE; ANTÔNIO, 
2010, p. 51).  

 

Notamos no exercício da Figura 10, que a professora prioriza a leitura de palavras, 

muitas vezes desprovidas de sentido para o aluno, e dá importância extrema ao ensino de 

nomenclaturas, abordando a gramática de forma descontextualizada, sem lhe oportunizar 

compreensão ou construção das regras. De acordo com os conceitos bakhtinianos 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006 [1929]), a palavra desvinculada de um contexto existe 

apenas como um sinal e, sendo assim, não constitui uma palavra, mas um elemento 

descaracterizado de sentido, sem conteúdo. Bakhtin/Volochinov (2006 [1929], p. 35) discute a 

atividade linguística como social, pois “[...] realizando-se no processo da relação social, todo 

signo ideológico e, portanto, também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social 

de uma época e de um grupo social determinados”. O signo linguístico é, portanto, um signo 

socioideológico, visto que concentra em si valores de um grupo social. 

Para Davi, que ainda se encontra no nível de decodificação das palavras, um exercício 

que exige a leitura, pronúncia vinculada à padronização da língua e separação silábica a fim de 

se inferirem conceitos gramaticais abstratos, configura-se em uma atividade que ele ainda não 

é capaz de executar, da mesma forma como também muitos de seus colegas que já apresentam 

proficiência na leitura. Se as concepções abstratas dos signos linguísticos constituem 

dificuldades para a maioria dos aprendizes, para o aluno que apresenta dificuldades de 

aprendizagem essas atividades mecanizadas são ainda mais inconsistentes, menos significativas 

e, se objetivam apenas a memorização de conceitos gramaticais, são desnecessárias, nesse 

momento da escolarização. 

Bentes e Maia (2017) discutem a importância de se desenvolver atividades a partir de 

várias linguagens que explorem um tema e de se dar acesso à utilização contextualizada da 

escrita da língua portuguesa. 

 

Fazer a opção em trabalhar com os signos ideológicos não é descartar a escrita 
e sim somar a ela outras linguagens que possam favorecer no aluno [...] a 
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compreensão do que se quer ensinar, tornando a aprendizagem mais acessível 
(MAIA; BENTES, 2017, p. 166). 

 
Em se tratando do ensino ao aluno com TFE que, no caso de Davi, apresenta uma leitura 

ainda em nível de decodificação, a intermediação do professor ou colegas a fim de compreender 

o que lê, é imprescindível. O trabalho com textos que apresentam contextualização social, que 

são significativos, já representam dificuldades para esse aluno. Quando o ensino de leitura está 

desvinculado de compreensão sistêmica e efetiva, ele perde o sentido e gera ainda mais 

dificuldades embasadas na desmotivação dada pela falta de compreensão. Pode-se tomar como 

um exemplo ineficaz o exercício da Figura 10. 

A realização de atividades que se assemelhem às práticas da vida real é também 

discutida por Bentes e Maia (2017) e, nessa perspectiva, o conceito base de palavra como signo 

ideológico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006 [1929]) vai além do ato de ensinar a ler e 

escrever, engloba a produção de sentido que se dá no decorrer das mais variadas situações 

mediadas por inúmeros signos ideológicos. 

 

O signo é algo, uma palavra, um gesto, uma imagem, uma manifestação 
artística que tem um significado ou sentido, que denota um objeto, um 
acontecimento ou experiência psíquica, que ocorrem nos mais diversos 
campos da comunicação humana (MAIA; BENTES, 2017, p. 147). 

 

O ensino da leitura e da escrita implica na construção de sentidos que se dá entre os 

interlocutores, fundamentando-se em fatos reais concretos de comunicação e saberes. Nesse 

contexto, Dolz (2010, p. 32-35) evidencia a importância de se “[...] conhecer as fontes de 

dificuldade da escrita para bem organizar as atividades de ensino”, realizando adequações e 

desenvolvendo metodologias que venham a minimizar os problemas encontrados pelos alunos. 

Verificamos, a partir desse primeiro contato com o contexto escolar, que o ensino da 

língua portuguesa se resume no ensino da gramática, descontextualizado das práticas reais de 

comunicação, as quais pressupõem um usuário da língua falada organizando enunciados 

escritos nos quais estabelece situações comunicativas com um receptor definido. Perfeito 

(2005) critica o excessivo ensino da gramática como a imprescindível forma de se ensinar as 

normas “do bem falar e do bem escrever” a partir de conceitos e classificações desvinculados 

de atividades de leitura e de produção textual. Essa metodologia, enfatizada até os anos 1960, 

ainda se apresenta como prática constante do ensino de língua nas escolas, que implica 

primeiramente o ensino gramatical para então desenvolver uma escrita articulada e organizada.  
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O texto da BNCC, ao tratar das ‘Competências específicas de Língua Portuguesa para o 

Ensino Fundamental’, ressalta a importância de que 

 

[...] estudos de natureza teórica e metalinguística – sobre a língua, sobre a 
literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua – não devem 
nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar 
envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem 
suas capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura e em produção) em 
práticas situadas de linguagem (BNCC, 2018, p. 71). 

 

O fato de que a ortografia e o ensino da gramática normativa são extremamente difíceis 

para muitos alunos e sua supervalorização pela escola acaba desmerecendo outras qualidades 

sociais que a linguagem escrita pressupõe também é assinalado por Dolz et al (2010). O autor 

também discute a importância do erro como característica imprescindível à aprendizagem, “[...] 

um indicador de processo que dá informações ao professor sobre as capacidades do aprendiz 

[...] e aponta os riscos que o aluno enfrenta” (DOLZ et al ,2010, p. 29) se esses erros não forem 

tomados pela escola como desafios a serem superados. 

Sob os aspectos anteriormente discutidos, as dificuldades encontradas pelo aluno Davi 

na realização da tarefa proposta estão relacionadas à falta de vínculo social da produção escrita 

pretendida, configurando-se em um exercício de treinamento que não contribuiu para o 

desenvolvimento do aluno. Sob a perspectiva histórico-cultural, caberia a mediação pedagógica 

a fim de situar a produção dentro de um uso social da língua, levando o aluno ao 

desenvolvimento significativo da escrita, à realização de ações que ainda não é capaz de fazer 

sozinho, mas que conseguiria com auxílio, ampliando, assim, sua ZDP (VYGOTSKY, 1998). 

Ademais, objetivando um trabalho a partir das experiências linguísticas, é primordial o 

encaminhamento das produções escritas para uma tarefa que represente atividades cotidianas 

concretas, às quais ele sinta-se capaz e motivado a realizar, conforme pontua Jolibert: 

 

[...] é preciso que, em cada criança, o escrever não seja sinônimo de trabalho 
enfadonho, bloqueio e fracasso, mas que evoque, em vez disso, projetos 
realizados graças à escrita, ou projetos de escrita de ficção concluídos: é 
preciso que as imagens que vêm à mente das crianças, quando se fala a elas 
em relação ao escrever, sejam ‘fazer um cartaz’ para anunciar uma exposição, 
‘escrever um argumento’ para o espetáculo de retorno da classe de neve, 
‘inventar um conto’ para os pequeninos, ‘fazer um relatório de visita’ para o 
diário da escola, ‘escrever poemas’, etc., em lugar de ‘fazer exercícios de 
gramática’, ‘completar frases’, ‘fazer ditados’, copiar consignas ou temer os 
testes que lhes serão apresentados para a entrada na sexta série (JOLIBERT, 
1994, p. 16).  
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Assim como a produção escrita deve ser contextualizada, Magalhães e Machado (2012, 

p. 50-51) abordam a necessidade de uma contextualização também para a leitura, com a 

preparação prévia para qualquer texto que seja oferecido em sala de aula. A partir da 

contextualização, antes da leitura propriamente dita, o professor deve instigar o aluno a falar 

sobre o tema a ser lido a fim de verificar que conhecimentos ele possui e instrumentalizá-lo 

com outros conhecimentos necessários à compreensão do texto que irá ler.  

 

A leitura não se inicia apenas no momento em que se lê. [...] Para ler, é 
necessário que o leitor aporte ao texto objetivos, ideias e experiências prévias. 
[...] o leitor precisa envolver-se em um processo de previsão e inferência 
contínua, apoiada na informação proporcionada pelo texto e em sua própria 
bagagem e em um processo que permite encontrar evidência ou rejeitar as 
previsões e inferências antes mencionadas (MAGALHÃES; MACHADO, 
2012, p. 51). 

 

Para Davi, que apresenta dificuldades em relação à leitura, as estratégias de 

contextualização tornam-se ainda mais importantes, visto que o localizam perante o assunto do 

texto antecipando informações e previsões que funcionarão como uma motivação facilitadora 

à compreensão da leitura, pois não precisará estar preso a cada palavra podendo antecipar seu 

conteúdo.  

Na segunda aula observada, a professora PER, do ensino regular, trouxe para a classe 

uma fábula, intitulada “A raposa e a cegonha”, de La Fontaine, que foi distribuída em cópias 

impressas para os alunos. Não houve qualquer motivação para a leitura, nem o acionamento de 

conhecimentos prévios sobre o assunto: “Quem conhece uma raposa?”,“Quais são suas 

características habituais?”, “E a cegonha?”, por exemplo. Foi dado aos alunos apenas o 

comando para que realizassem uma leitura silenciosa e, na sequência, respondessem as 

questões. Desse modo, a única finalidade estabelecida para a leitura foi a de ler para responder 

a perguntas de leitura.  
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Figura 11 – Fábula para leitura – Fonte: Diário do professor 

 
Figura 12 – Estudo da fábula 'A raposa e a cegonha' – Fonte: caderno do aluno Davi 

              Questões da atividade e respostas do aluno: 
1. Quais são os personagens da história?    a raposa cegonha 
2. Para que a raposa convidou a cegonha?    jantar 
3. O que perguntou a raposa a Cegonha?    estasagostar da minha sopa 
4. O que respondeu a cegonha?    como passa saber se nen consiga coner 
5. O que fez a Cegonha dias depois?    a cegonha convidou a cegonha 
6. Onde ficava a casa da Cegonha?    a beira do lago 
7. Onde a Cegonha serviu sopa a raposa?    jarro largo enbaixo e estreito encima 
8. Como ficou a raposa após o jantar?    nao te achei graca nenh-uma 

  

Ao analisar as perguntas oferecidas aos alunos, notamos que as questões 01 a 07 

requisitam mero pareamento, em que o aluno toma as palavras que aparecem no comando, 

localiza-as no texto e copia o trecho seguinte, considerando-o como a resposta (KLEIMAN, 

2004). Angelo (2014), fundamentada em Cerqueira (2010), diferencia os termos ‘atividade’ e 

‘exercício’, caracterizando o primeiro como uma prática que extrapola o imediatismo de sala 

de aula, aprofundando experiências que vão além do mero ‘exercício’, instrumento que serve 
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apenas para a verificação de um tópico desenvolvido em sala de aula. Orientando-se pela teoria 

bakhtiniana (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]; BAKHTIN, 2003[1979]), que toma os 

signos como elementos carregados de significação, muitas vezes o trabalho com o texto em sala 

de aula acaba se tornando um mero exercício que desconsidera a construção de significado. 

Assim,  

 

[...] solicita-se ao aluno a leitura do material e, logo após, oferece-lhe um 
conjunto de perguntas a respeito do que foi lido, as quais geralmente 
dispensam-no de envolver-se com o significado, pois se atêm somente a 
aspectos formais do texto ou, então, limitam todo o trabalho de compreensão 
à ‘copiação’ de informações objetivas e superficiais [...] (ANGELO, 2014, p. 
669). 

 

Notamos, pelas perguntas de leitura, que não é exigido dos alunos nada além de 

respostas pareadas, não há aprofundamento do texto ou a necessidade de inferência pessoal, 

tampouco alteração do vocabulário utilizado pelo autor. A questão 08 (Figura 12), de cunho 

pessoal e interpretativo, cuja localização não se dá por pareamento no texto, acaba também 

sendo dada por meio de cópia da fala da personagem (nao te achei graca nenh-uma) ao invés 

da descrição dos sentimentos que provavelmente foram desencadeados na raposa, mas que 

deveriam ser explicados a partir da compreensão textual feita pelo leitor. 

Levando em consideração que Davi ainda apresenta muitas dificuldades para 

compreender um texto sem auxílio, as perguntas de localização e cópia se configuram como 

um importante trabalho no início da formação do leitor. Menegassi (2010a; 2010c) evidencia a 

importância dessas perguntas de leitura que se oferecem ao aluno, gradativamente, durante os 

processos de leitura, a fim de desenvolvê-lo como um leitor proficiente. Entretanto, os outros 

alunos da turma encontram-se em níveis de compreensão textual, cujas perguntas deveriam 

levá-los a associações mais complexas, objetivando a interpretação. Desse modo, a professora 

poderia elaborar perguntas que pudessem contemplar desde o pareamento de informações até 

questões que solicitassem um posicionamento crítico e reflexivo dos alunos. 

Atividades de pré-leitura, esclarecimento de vocabulário, a leitura de modo 

compartilhado com os colegas e constatações antes das atividades escritas também poderiam 

resultar em uma compreensão eficiente do texto para todos os alunos da turma. 

Em nenhum momento o texto é discutido com a turma objetivando o desenvolvimento 

da criatividade e do pensar crítico-reflexivo do aluno, tampouco há a menção para os elementos 

concernentes às condições de produção, como autor, finalidade, circulação social, e para as 
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características constitutivas do gênero fábula. Esse fator acarreta dificuldades especialmente na 

compreensão da última questão, na qual deveriam apontar a moral da história.  

Menegassi (2010a) orienta o professor a ensinar estratégias de leitura a seus alunos, 

tendo como ponto de partida o uso de técnicas (como a de sublinhar palavras no texto, por 

exemplo) que serão efetivadas de modo pessoal por cada aluno. As estratégias de leitura, 

quando bem desenvolvidas, são responsáveis pela formação e pelo desenvolvimento de um 

leitor competente. Cabe ao professor ter um conhecimento sobre os gêneros, visto “que os textos 

que circulam na sociedade não são lidos sempre da mesma forma” (MENEGASSI, 2010a, 

p.42). Esse conhecimento deverá ser acionado na seleção dos textos que traz para a sala de aula 

e, durante a leitura, os alunos devem ser ensinados a selecionar informações do texto lido. A 

antecipação é a segunda estratégia, que é reorganizada à medida em que a leitura se desenvolve 

mantendo a atenção e o interesse do leitor. A inferência, terceira estratégia, é responsável por 

mesclar os conhecimentos que o leitor já possui com o que não está explícito no texto. E, por 

último, a verificação, que se configura na confirmação ou refutação das antecipações e 

inferências. 

Analisando-se as respostas do aluno (FIGURA 12), a ausência de mediação pedagógica 

através de estratégias de leitura que permitam a compreensão dinâmica do texto lido, resultou 

em respostas pareadas, sem inferências pessoais e nas quais, muitas vezes, sequer a cópia deu-

se de modo eficaz, como em “estasagostar da minha sopa” (resposta da questão 3, figura 12). 

Não se deu a exploração da construção frasal, utilização de pontuação, conteúdo trabalhado na 

mesma semana com a turma, visto que as respostas não constituem orações completas, mas 

palavras soltas copiadas do texto, como em “jantar” (resposta da questão 2), “como passa saber 

se nen consiga coner” (resposta da questão 4). A falta de elementos coesivos e de coerência 

poderia ser sanada com a leitura das respostas dadas pelo aluno, como a ausência da conjunção 

aditiva em “a raposa cegonha” (resposta da questão 1) e a repetição em “a cegonha convidou a 

cegonha” (resposta da questão 5). 

Ao avaliar a atividade sob o prisma das dificuldades em leitura e escrita apresentadas 

pelo aluno Davi, pode-se afirmar que ele obteve êxito na localização de informações explícitas, 

efetuando o pareamento de informações (MENEGASSI, 2010a). Entretanto, necessita de 

auxílio para a organização das respostas de modo que contemplem as normas do português 

escrito. Oralmente, Davi dá as respostas completas e, com ajuda, é capaz de organizá-las 

também por escrito. 

Ao observarmos o desempenho de Davi na leitura silenciosa do texto (Figura 11), 

constatamos que ele não consegue abstrair informações concretas em uma leitura individual e 
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silenciosa. É capaz de decodificar sílabas e palavras, mas ainda apresenta dificuldades na 

compreensão geral do enunciado, fator que o desabilita em atividades de leitura e interpretação 

de textos tão elaborados quanto o da atividade apresentada, levando-o à necessidade de ajuda 

constante, tanto na leitura como na produção escrita. Retomamos aqui a necessidade de uma 

avaliação que dê respaldo ao professor para desenvolver as habilidades que o aluno possui para, 

a partir delas, ampliar as competências leitoras por meio de gêneros discursivos que, 

inicialmente, façam parte da cultura do aluno e, por conseguinte, lhe proporcionem 

conhecimento de outras esferas. 

Como continuação da atividade, a professora PER passa na lousa mais algumas questões 

que também direcionam os alunos à localização e cópia do texto, objetivando a memorização 

de sinais de pontuação e localização de palavras com encontros consonantais, conteúdo 

trabalhado na aula anterior. Verificamos na atividade realizada por Davi (FIGURA13) a total 

desmotivação para a tarefa: copia sem atenção, não obedece às linhas, repete-se em erros e 

borrões. A cópia das frases exclamativas e interrogativas solicitadas pelo exercício, apesar de 

localizadas e reproduzidas de acordo com o indicado, não apresentam maiúsculas iniciais, nem 

os sinais de pontuação esperados, evidenciando que ele ainda não reconhece a função desses 

sinais de pontuação, apesar de realizar exercícios que objetivavam contemplar esse 

aprendizado.  

 

 
Figura 13 – A raposa e a cegonha – exercícios de fixação – Fonte: caderno do aluno Davi 
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1. Qual é o título da história? R:    araposa e a cegonha 
[2.] Copie do texto duas frases frases 
Interrogativas 
sta a gostar a minha sopa 
com possa saber senenconsigo coner 
[3.] Copie do texto duas frases exclamativo 
nao te achai graça nenhuma 
hunnnnn esta deliciosa querida anga 
4. Retira de texto 5 palavras com emcontro consonantal 
Convidou serviu estas gostar bicava 

 

Na realização da atividade, Davi recebe auxílio da professora para localizar os sinais de 

pontuação no texto, visto que se confunde com a nomenclatura ‘exclamação’ e ‘interrogação’. 

Embora desmotivado, consegue localizar as frases solicitadas, mas as copia de forma 

desatenciosa, sem registrar as maiúsculas iniciais ou os requeridos sinais de pontuação. A 

correção é feita de modo geral, na lousa, para a qual Davi não faz nenhuma alteração. 

Novamente se percebe a necessidade de que as produções escritas estejam relacionadas 

a práticas sociais, contundentes, que motivem o aluno a escrever em face de uma situação 

concreta de comunicação para, então, motivá-lo a se desenvolver de acordo com usos 

recorrentes de sua língua, de forma dialógica, construindo os gêneros secundários (BAKHTIN, 

2003[1979]). 

Na realização da atividade, a turma fez uma leitura silenciosa do texto, resolveu os 

exercícios de compreensão e os de fixação, todos sem orientações prévias. Antes da correção 

coletiva de todo o trabalho proposto, a professora PER retoma a fábula pedindo a algum aluno 

que falasse sobre o que entendeu. Há dificuldade na explanação, mesmo por parte dos alunos 

que apresentam uma leitura proficiente. Mencionam o ocorrido na fábula, mas não há a 

compreensão de o porquê de as tentativas de tomar a sopa foram frustradas aos convidados em 

ambas ocasiões. Diante da dificuldade dos alunos de compreenderem a fábula e da dificuldade 

da professora PER em auxiliá-los na compreensão, sugerimos que ela pedisse aos alunos que 

desenhassem as vasilhas nas quais foi servida a sopa. Embora haja entusiasmo para o desenho, 

logo percebemos a dificuldade em retratar “um jarro largo embaixo e estreito em cima”, 

conforme explicitado no texto.  

Após as explanações e o desenho das vasilhas (feito por um aluno também na lousa), 

perguntamos a eles o porquê da escolha do jarro e apenas uma aluna o relaciona ao bico longo 

da cegonha, fator que dá sentido à moral final. Novamente, fez-se necessário esclarecermos 

características da ave que, embora frequentemente citada, não é conhecida. A professora PER 

só então esclareceu também sobre características da raposa, inclusive sua fama de esperta, 

fingida, que sempre se dá bem, e a compreensão da fábula se deu de forma eficiente após um 
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exercício cansativo de localização de informações que, até então, não faziam sentido aos 

leitores. 

A prática da leitura não pode restringir-se apenas à identificação de palavras como sinais 

imutáveis, meras formas linguísticas ocas e sem conteúdo. Retomando Bakhtin/Volochinov 

(2006[1929]), apenas quando essas formas são absorvidas pelo contexto interativo, são 

compreendidas, elevam-se à qualidade de signo, remetendo a significados que estão fora de si 

mesmos, refletindo e refratando uma realidade. 

 Ler, portanto, não significa apenas decodificar, mas exige que o leitor possa se utilizar 

de estratégias como: selecionar, antecipar, inferir e verificar (MENEGASSI, 2010a; BRASIL, 

1998). A importância de promover a formação e o desenvolvimento do leitor, observando suas 

relações de diálogo com o texto lido, também é ressaltada nas Diretrizes Curriculares para o 

Ensino de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008). Durante a leitura, o professor precisa dar 

abertura aos alunos para que ampliem seu vocabulário através da compreensão de termos que 

ainda não fazem parte de seu léxico e que, no caso da fábula lida, comprometeu a compreensão 

da moral. O professor precisa também atentar para a participação de todos os alunos, 

especialmente daqueles que necessitam ser motivados à participação, como o aluno Davi que 

durante as explanações permaneceu alheio, muitas vezes completamente distraído. 

Sobre esse aspecto, Menegassi (2010a) assegura que as estratégias de leitura não 

amadurecem sozinhas: é necessário que o professor motive o aluno a antecipar predições sobre 

o texto que vai ler, prevendo situações possíveis; a utilizar seu conhecimento de mundo a fim 

de realizar inferências que não são explícitas; a verificar a confirmação ou não de suas 

antecipações e inferências, construindo o processamento da leitura do texto, para avançar no 

desenvolvimento como leitor.  

A fábula, gênero bastante trabalhado pela professora, constitui uma importante escolha 

no trabalho com a compreensão leitora nesta fase escolar. Por constituir uma narrativa com 

conceitos moralizantes, leva a criança à reflexão sobre atitudes de seu cotidiano desenvolvendo-

a como cidadã. Em geral são textos curtos, porém completos, íntegros, lúdicos e agradáveis ao 

gosto infantil, configurando-se em opções importantes para a motivação da leitura. A riqueza 

de significação das fábulas pode dar início ao desenvolvimento de bons leitores, capazes de 

refletir a partir da leitura realizada. 

A partir das observações de aulas no ensino regular, percebemos: 

 a preocupação da professora PER na escolha de textos que se apresentem como 

motivadores à leitura, sendo as fábulas constantes em sala de aula;  
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 a intenção de trabalhar com as construções inerentes à língua portuguesa, produções 

de pequenos textos e exercícios de fixação que são considerados como primordiais 

à escola tradicional; 

 preocupação exacerbada com a teoria e a nomenclatura em detrimento da 

aplicabilidade contextualizada dos conteúdos estudados; 

 falta de motivação para a leitura objetivando instigar a curiosidade dos leitores pelo 

texto por meio de exercícios de pré-leitura; 

 ausência de estratégias para verificação do conhecimento sobre vocabulário e 

ampliação no que concerne à aquisição de novas terminologias; 

 excesso de exercícios baseados em cópia e poucas produções escritas a partir da 

compreensão e conhecimento desenvolvido pelo aluno; 

 pouca valorização das capacidades individuais, tanto dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem quanto daqueles que se destacam. Ambos possuem 

habilidades peculiares que devem ser desenvolvidas a partir de um olhar atento do 

educador; 

 organização sistêmica e tradicional com pouca abertura para questionamentos e 

participação dos alunos; 

 ausência de atividades suplementares para os alunos que apresentam maiores 

habilidades como ferramenta que permite ao professor efetivar apoio 

individualizados aos alunos que despendem um tempo maior para a realização dos 

trabalhos desenvolvidos em sala de aula; 

 pouco aproveitamento das parcerias com colegas mais experientes, atividades em 

grupos e metodologias diferenciadas que possibilitam o diálogo construtivo entre os 

pares da turma. 

No que se refere ao atendimento ao aluno Davi, o que concluímos é que embora ele seja 

eventualmente auxiliado pela professora, não é convidado a participar das aulas; suas produções 

em geral não são revisadas com o intuito de concluí-las, sanar dúvidas, desenvolver 

aprendizagem. Há uma preocupação excessiva com os registros no caderno do aluno, mesmo 

que na maioria das vezes eles sejam realizados por meio de cópias malfeitas, desmotivadas, 

desprovidas de compreensão. Faltam noções de acesso ao currículo e valorização das 

habilidades do aluno que venham a ampará-lo de modo a desenvolvê-lo a partir do que já é 

capaz de fazer, aumentando sua autoestima e levando-o ao autoconhecimento como ferramenta 

importante para o seu desenvolvimento. 
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 Tendo em vista o trabalho compartilhado a ser realizado entre o ensino comum e o 

Atendimento Educacional Especializado despendido em SRM ao aluno Davi, no próximo item 

serão descritos os procedimentos relacionados à leitura e escrita desenvolvidos no contra turno 

escolar durante os atendimentos especializados em SRM. 

 

4.1.3 O movimento do ensino da leitura e da escrita na SRM 

 

Após os primeiros contatos nas aulas do ensino regular, demos início ao 

acompanhamento também em SRM. O aluno Davi é atendido nessa modalidade de ensino 

juntamente com outros cinco alunos, todos frequentando o 4º ano, em diferentes turmas do 

ensino fundamental.  

Na primeira aula observada, a professora solicitou aos alunos que organizassem sobre a 

carteira um alfabeto móvel. O exercício foi realizado de forma independente, contando com o 

auxílio do alfabeto exposto na sala de aula, o qual era consultado esporadicamente. Depois o 

copiaram, utilizando letras manuscritas minúsculas, a fim de completar a seguinte atividade: 

 

 
Figura 14 – Exercício de fixação do alfabeto – Fonte: diário do professor 

 

O manuseio e organização do alfabeto são imprescindíveis à memorização de sons e 

formas, instrumento facilmente revisitado através do alfabeto móvel, exposto na sala e, após a 

memorização, reverberados primeiro conscientemente e, depois, de forma habitual. A 

transcrição do alfabeto em caixa alta para o manuscrito, por sua vez, tem por objetivo 
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desenvolver também o conhecimento das letras e a forma correta de grafá-las. Para as crianças 

que estão com dificuldades nesta aquisição, esta é uma boa proposta, porém para os alunos que 

já estão alfabetizados, a predominância de exercícios que não exigem ação mental, construção 

de conhecimento, são realizados de forma desmotivada e sem objetivos.  

Conforme já mencionado, todo aluno do AEE, ao ingressar em uma SRM deve passar 

por uma avaliação pedagógica a partir da qual o professor deverá elaborar o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado, que dará suporte ao trabalho em SRM e apoio ao 

professor do ensino comum (PARANÁ, 2016). A resolução CNE/CEB 4/2009, artigo 9º, 

aponta: 

 

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 
professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, 
em articulação com os demais professores do ensino regular, com a 
participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da 
saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento 
(BRASIL, 2009). 

 

Assim, a ausência de um diagnóstico efetivo e um plano de trabalho como embasamento 

para a prática pedagógica do professor pode tornar o ensino um processo de construções que 

não contribuem ao desenvolvimento do educando.  

De acordo com Vygotsky (1993), o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores – FPS depende da combinação de fatores internos e externos. A capacidade de ação 

e reação não nasce com a pessoa, mas é aprendida a partir de suas vivências: 

 

Acreditamos que o desenvolvimento da criança é um processo dialético 
complexo caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento 
de diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma 
forma em outra, embricamento de fatores internos e externos, e processos 
adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra 
(VYGOTSKY, 1993, p. 51). 

 

Por essa perspectiva, o papel do professor no AEE é fundamental ao proporcionar 

experiências que permitam um avanço na ZDP de seus alunos, isto é, daquilo que são capazes 

de fazer sozinhos e do que já conseguem com o intermédio do outro, ampliando as habilidades 

que possuem. Independente das dificuldades apresentadas, partir daquilo que o aluno já 

conhece, propondo-lhe desafios possíveis, configuram-se fatores primordiais ao 

desenvolvimento das FPS. 
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Na sequência da aula, a professora pede que os alunos leiam o alfabeto, momento em 

que se evidenciam dificuldades na dicção de Davi ao pronunciar alguns fonemas. Embora 

reconheça todas as letras do alfabeto, faz confusões na leitura de ‘t/d’, ‘m/n’, ‘j/g/x/z’, essas 

últimas diretamente relacionadas às dificuldades de dicção que apresenta.  

Vygotsky (1993), ao tratar de métodos que evidenciam a pronúncia e a escrita de letras 

em particular, as caracteriza como a produção de uma ‘fala morta’, desprovida de qualquer 

significado. Exercícios fonoarticulatórios podem auxiliar no desenvolvimento da pronúncia do 

aluno, mas o trabalho contextualizado, com signos linguísticos significativos e pertencentes ao 

campo semântico das atividades desenvolvidas, pode resolver gradativamente as dificuldades 

observadas. 

Após a conclusão do exercício anterior, a professora PSR lhes entregou uma folha com 

desenhos, para os quais deveriam escrever os nomes seguindo a ordem do alfabeto, já 

organizada na atividade. Nota-se que o alfabeto é ainda representado com apenas vinte e três 

letras, modelo usado antes da última reforma ortográfica. As figuras, embora estereotipadas, 

objetivam desenvolver a consciência fonológica dos alunos a fim de que grafem letras e sílabas 

que correspondem à ordem alfabética e à representação gráfica dos itens observados. 

Por se tratar de palavras bastante presentes no ensino tradicional da escrita, com exceção 

de Davi, os demais alunos, todos matriculados também no 4º ano, completam a atividade de 

modo rápido e correto. 
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Figura 15 – Ordem alfabética – Fonte: caderno do aluno Davi 

  
 Respostas do aluno: 

a- avião                 i- indio    r- raisz 
b- baleia     j- janela     s- sapo 
c- cazu      l- lata     t- telefone 
d- dado    m- morango   u-uva 
e- escata     n- navio     v- vela 
f- facão     o- oculos    x-xicara 
g- gato     p-pato     z- zepra 
h- hipotano     q-queizo 

 

O objetivo da atividade foi reforçar a ordem alfabética enquanto os alunos 

representavam por meio da escrita as figuras cujas letras iniciais constituem a sequência do 

alfabeto. Davi completou o exercício com muita insegurança ao grafar as palavras, 

questionando repetidamente e solicitando a confirmação do professor antes de finalizar cada 

palavra, muitas vezes sílaba após sílaba. Nota-se também que as dificuldades na dicção de 

alguns fonemas são, da mesma forma, representadas na escrita, como em “cazu” (caju), “escata” 

(escada), “queizo” (queijo), “zepra” (zebra), fatores que levam à necessidade do 

desenvolvimento da consciência fonêmica e da consciência fonológica. 

Na sequência, procuramos, juntamente com a professora, algum jogo dentre os poucos 

que a SRM possui, que pudesse auxiliar na escrita de palavras de forma diferente da 
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habitualmente trabalhada em sala de aula. Optamos por uma trilha na qual o aluno sorteava 

cartões com palavras.  

 

 
Figura 16 – Jogo da trilha – Fonte: acervo da pesquisadora 

 

A partir do sorteio, feito com um dado, o aluno deveria contar as casas e usar o alfabeto 

móvel para escrever as palavras. O jogo proposto foi desenvolvido juntamente com outros dois 

alunos. A disputa motivou as crianças à realização da escrita e, por meio de uma atividade 

prazerosa, pôde-se alcançar o objetivo proposto: a escrita de substantivos que pudessem ser 

observados em sala de aula. Davi demonstrou dificuldades em montar palavras compostas por 

sílabas complexas: escrevia PATA em vez de PASTA, POTA em vez de PORTA, mas quando 

solicitado a ler, percebia o erro e tentava complementar adequadamente a partir de orientações 

do professor. Percebemos, como constatado anteriormente, que atividades que promoviam o 

desenvolvimento da consciência fonológica do aluno acabaram por ajudá-lo na identificação 

fonema/grafema, pois quando pronunciava vagarosamente as sílabas das palavras, era capaz de 

identificar as letras necessárias. 

Ao tratar da estimulação por meio de alternativas diferenciadas de ensino, Baptista 

ressalta que: 

 

[...] um contexto estimulante e exigente é um bom disparador de processos de 
aprendizagem em geral, devemos reconhecer que os alunos com deficiência 
estarão em melhores condições se frequentarem o ensino comum, com a 
complementação do apoio especializado. Esse apoio deve auxiliar na 
exploração de alternativas diferenciadas de acesso ao conhecimento, 
inserindo, inclusive, dinâmicas que permitam utilizar seus recursos potenciais, 
aprender novas linguagens, desenvolver a capacidade de observar e de auto 
observar-se (BAPTISTA, 2011, p. 12)20. 

                                                 
20 Embora o aluno com TFE não seja caracterizado como um aluno com deficiência, a legislação do estado do 
Paraná garante que esse aluno receba o mesmo atendimento complementar do AEE. 
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Na aplicação da atividade elucidada pela figura 16, Davi utiliza os mesmos recursos de 

escrita que usou ao completar a lista em ordem alfabética. No entanto, por se tratar de um jogo 

no qual as palavras eram sorteadas ao acaso e competia com seus colegas, a produção escrita 

ganha significado e Davi esforça-se para fazê-lo com correção, contando com a nossa 

intervenção a fim de auxiliá-lo na reflexão sobre a relação fonema/grafema. 

Percebemos muita insegurança por parte da professora da SRM quanto ao conteúdo e 

tipo de atividades que pode e deve desenvolver com seus alunos. Não há um planejamento 

individualizado ou atividades que deem acesso ao currículo em consonância ao nível de 

aprendizagem de cada um dos diferentes educandos que compõem o grupo. Notamos, também, 

que as práticas de classe comum e em SRM são desconectadas, enquanto a legislação demanda 

que o ensino em SRM deve fundamentar, de modo basilar e por meio de recursos diferenciados, 

os conteúdos desenvolvidos em classe regular, cabendo ao professor do AEE, em conjunto com 

os professores do ensino regular e em consonância com a família, elaborar o plano de 

atendimento individualizado e orientar os professores do ensino regular nas ações pedagógicas 

que promovam acesso ao currículo (BRASIL, 2009) a serem desenvolvidas durante atividades 

comuns a todos os alunos de sua classe. 

A partir de três observações de aulas em SRM e das interações com a professora, 

constatamos: 

 a falta de segurança da professora PSR quanto às atividades e aos conteúdos a serem 

desenvolvidos nos atendimentos;  

 uma avaliação pedagógica em contexto realizada de modo superficial, sem a 

participação do professor de classe comum, da família e da equipe pedagógica, fator 

que dificulta o conhecimento das possibilidades do aluno a partir das quais se 

planeje um ensino eficiente; 

 a inexistência de um PAEE, que aponte dificuldades e potencialidades observadas 

no aluno e suponha conteúdos, estratégias de ensino e acesso ao currículo a serem 

postas em prática tanto pelo professor do AEE quanto pelo professor de classe 

comum; 

 falta de orientação de toda a equipe pedagógica escolar sobre as atribuições do 

professor de AEE, observada na solicitação de cópias, organização do caderno e 

atendimento a alunos que não fazem parte do atendimento durante o tempo 

destinado aos alunos com condições peculiares de aprendizagem inseridos em SRM; 
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 a disponibilidade da professora PSR em aprender, pesquisar, colaborar 

atenciosamente no desenvolvimento de novas práticas de ensino e aprendizagem; 

 falta de motivação para a leitura de textos significativos, fundamentados na crença 

de que o aluno do AEE não consegue fazê-lo;  

 ausência de estratégias para verificação do conhecimento sobre vocabulário e 

ampliação no que concerne à aquisição de novas terminologias; 

 excesso de exercícios baseados em cópia e poucas produções escritas a partir da 

compreensão e conhecimento desenvolvido pelo aluno; 

 pouca valorização das capacidades individuais, das potencialidades que devem ser 

desenvolvidas a partir de um olhar atento do educador; 

 organização sistêmica e tradicional com pouca abertura para questionamentos e 

participação dos alunos; 

 poucos materiais pedagógicos para o desenvolvimento de jogos e atividades 

diferenciadas, cuja aplicabilidade é indispensável ao trabalho específico em SRM. 

 falta de diálogo e trabalho colaborativo entre o professor do AEE e o professor do 

ensino comum, imprescindível para que os alunos tenham acesso ao currículo  e que 

a educação para todos se efetive. 

De acordo com as instruções normativas da SEED/PR,  

 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Sala de Recursos 
Multifuncionais, deverá partir das potencialidades, possibilidades, 
capacidades e necessidades e problemas de aprendizagem específica de cada 
estudante visando: a) a tomada de decisões quanto ao planejamento e 
elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado da Sala de 
Recursos Multifuncionais e replanejamento sempre que necessário, após cada 
Conselho de Classe; b) estratégias metodológicas que melhor atendam às 
necessidades educacionais do estudante no turno de escolarização; c) trabalho 
colaborativo entre o professor da Sala de Recursos Multifuncionais, 
professores das diferentes disciplinas, mediado pela equipe pedagógica 
(PARANÁ, 2016, p. 09). 

 

Percebemos nitidamente a importância da realização eficiente de uma formação 

continuada com vistas ao esclarecimento da legislação e à capacitação docente, no intuito de 

ampliar o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas à aprendizagem de todos os 

alunos, nas quais a leitura e a escrita sejam atividades carregadas de significado, de 

aplicabilidade social, a fim de que sejam desenvolvidas com interesse e êxito.  

Segundo a instrução nº 07/2016 (PARANÁ, 2016) e a Resolução CNE/CEB 4/2009 

(BRASÍLIA, 2009), o professor do AEE deve avaliar seu aluno e, a partir das informações 
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obtidas, elaborar, em conjunto com os professores das diferentes disciplinas, um plano 

individual de atendimento no qual propõe atividades específicas à superação de dificuldades. O 

contato contínuo com a família e com os professores do ensino comum, em um movimento de 

parceria, deve acontecer de forma regular, sempre que se fizer necessário, pois é imprescindível 

para que o AEE seja desenvolvido satisfatoriamente. 

 

4.1.4 Considerações gerais sobre o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da 

escrita na sala regular e na SRM: pistas para a definição das ações colaborativas  

 

A partir de três observações realizadas em sala regular e em SRM e dos dados levantados 

por meio de entrevista e diálogos com a professora percebemos que: 

 há desconhecimento dos documentos orientadores da modalidade de atendimento 

especializado em SRM; 

 a avaliação pedagógica de ingresso, que deveria ser organizada pelo professor de 

SRM e equipe pedagógica, é realizada através de observações do desempenho do 

aluno em sala de aula, não havendo nenhum registro oficial escrito. É esse 

documento, primordial ao ingresso do aluno em SRM, que deve servir de base para 

a realização do PAEE (Plano de Atendimento Educacional Especializado); 

 não é realizado um PAEE, cuja função é propor intervenções específicas ao longo 

do bimestre, tanto em classe comum como em SRM;  

 há insegurança na oferta de atividades que partam das possibilidades reais de 

leitura/escrita que o aluno já domina; 

 as atividades desenvolvidas repetem o que é trabalhado no ensino regular, focando-

se na cópia e leitura do alfabeto e na formação de palavras; 

 há desmotivação dos alunos com a realização de atividades rotineiras e que não lhes 

proporcionam desafios ou valorização de atributos e habilidades; 

 há falta de interação entre o professor do AEE e os professores do ensino regular; 

 há muita insegurança do professor para propor atividades diferenciadas, que 

promovam a aprendizagem e o desenvolvimento; 

 em sala regular não há abertura para a participação efetiva do aluno com TFE; 

 priorizam-se atividades tradicionais fundamentadas na gramática, dando-se ênfase à 

nomenclatura em função da significação em contexto; 

 apesar da inexperiência, a professora está sempre atenta às informações dadas, 

procura auxílio com outros professores e está sempre motivada a aprender;  
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 o aluno Davi apresenta desmotivação e insegurança perante a leitura e a escrita, não 

reconhece suas potencialidades. 

 

 Após as análises que deram origem às pistas iniciais para a seleção de ações 

colaborativas, elegemos o roteiro teórico-metodológico necessário para potencializar as 

interações entre professor e pesquisador, professor e aluno, bem como para estabelecer ações 

pedagógicas eficientes a serem desenvolvidas em SRM e no ensino regular.  

 A interação entre os participantes da pesquisa fundamenta-se nos aportes da Escola de 

Vygotsky (1991), segundo a qual, a partir das relações interpessoais desenvolvem-se processos 

intrapessoais que ampliam a ZDP, potencializando as funções psicológicas superiores, que são 

sempre resultado das interações sociais.  

 Descrevemos, na próxima seção, o desenvolvimento das ações colaborativas 

objetivadas. 

 
 

4.2 AÇÕES COLABORATIVAS JUNTO AO PROFESSOR   

 

A partir das primeiras interações, que objetivaram o levantamento inicial, procedemos 

a busca de materiais teórico-práticos para colaborar com a discussão e reflexão sobre as práticas 

pedagógicas junto ao aluno que apresenta TFE, tanto no ensino regular como em SRM. 

Reiteramos aqui que já nas primeiras sessões colaborativas a professora do ensino regular deixa 

a turma que é assumida em caráter permanente pela professora de SRM. As ações colaborativas, 

portanto, dão-se com apenas um professor colaborador – a professora PSR, atuando nos dois 

contextos.  

As discussões se deram a partir das vivências em sala de aula e das reflexões sobre 

leituras orientadas, buscando a conscientização do professor em relação às práticas do ensino 

de leitura e escrita nos diferentes contextos, ou seja, na sala regular e na SRM. 

A partir das constatações, nas interações iniciais, a respeito da falta de conhecimento da 

professora PSR sobre as especificidades do programa SRM, levamos à discussão excertos do 

texto “A educação especial na perspectiva da inclusão escolar” (BRASIL, 2010), nos tópicos 

“O acompanhamento”, “O acompanhamento na sala de recurso multifuncional” e “O 

acompanhamento na sala de aula”, cujos conteúdos visam à compreensão da função do 

professor do AEE nos diferentes contextos de ensino. Justificamos a escolha do texto em razão 

de a professora PSR despender atendimento especializado em SRM, mas não demonstrar 
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conhecimento a respeito do papel que deve desempenhar em relação aos alunos que frequentam 

o programa e, também, em relação aos demais professores que atendem seus alunos no ensino 

regular. 

Ao ter acesso ao texto, a PSR estendeu-o à colega que trabalha com o programa no outro 

turno escolar, e a discussão se deu, a seu pedido, com as duas professoras responsáveis pelo 

AEE na escola. A PSR afirma: “Isso aqui seria bom todos na escola ler, porque aqui todo 

mundo fala, eles não veem a sala de recurso como sala de recurso, mas como sala de reforço. 

Eles nem falam sala de recurso, só sala de reforço. Ah... ele vai na sala de reforço...”, 

evidenciando que o professor de SRM é visto apenas como o responsável pelo reforço escolar 

dos alunos que atende, sendo cobrado pelo auxílio nas tarefas de casa, cópia de conteúdos 

atrasados e, muitas vezes, sendo substituto de professores de outras classes em situações 

específicas, em atitudes de desvalorização do trabalho do professor de AEE.  

O reforço escolar é uma ferramenta que a escola pode utilizar para amparar, de modo 

pontual, as atividades e conteúdos que são estudados na série do ensino regular de forma a 

abordar de modos diversos o mesmo conteúdo. A função da SRM, por sua vez, é proporcionar 

ao aluno meios para que tenha acesso ao currículo, a fim de que desenvolva habilidades 

complementares que o impedem de acompanhar os conteúdos da série que frequenta. Em SRM, 

o aluno deve ser atendido em suas peculiaridades, a partir de um planejamento individualizado 

que oportunize atividades e recursos que favoreçam o seu acesso ao conhecimento. 

Pesquisas realizadas por Salomão (2013), Zuqui (2013) e Rios (2014) expõem a 

constante falta de conhecimento demonstrada por toda a comunidade escolar do trabalho a ser 

desenvolvido em SRM. Rios (2014) aponta a figura do professor do AEE tida erroneamente 

como um ‘herói’, capaz de reverter qualquer situação, único responsável, muitas vezes, pela 

aprendizagem do aluno. 

 

As marcas do discurso contido na política nacional aparecem nas referências 
ao trabalho na SRM quando apresentado como uma espécie de contraponto ao 
currículo escolar, cujo ensino é atribuído como função da classe comum, e ao 
reforço escolar, entendido como responsabilidade da escola e não da SRM 
(RIOS, 2014, p. 109).  

  

A SRM atua como complementar ou suplementar ao trabalho desenvolvido em classe 

comum, devendo configurar-se, portanto, como um ponto de ligação entre o aluno e os 

profissionais responsáveis por sua aprendizagem. Sendo assim, conforme já mencionado, é 
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imprescindível que o professor do AEE conheça o aluno para intervir a fim de que se efetive a 

aprendizagem e o desenvolvimento. 

Em um momento das sessões colaborativas, fornecemos orientações na intenção de 

apropriar, a partir da legislação vigente, o desenvolvimento de ações e registros que efetivem 

as práticas voltadas ao aluno com dificuldades de aprendizagem. 

 

Diálogo 1 

Pesq.: Vocês mantêm um registro das avaliações dos alunos? 
PSR: A gente faz uma avaliação quando o aluno entra, mas não é nada formal, só 
pra ver como tá a aprendizagem dele. Uma provinha de leitura, de matemática... 
Pesq.: Mas vocês observaram que o diagnóstico de ingresso do aluno é um 
documento oficial. Nele deve conter contribuições da anamnese realizada com a 
família e pareceres do professor da classe comum. E a partir dele, com auxílio do 
professor de classe comum, a gente monta o plano de atendimento individual. 

 PSR: Pode ser anotado no diário da gente, né? 
Pesq.: Na verdade, não. É um documento oficial que deve ser compartilhado com o 
professor do ensino comum e modificado sempre que for necessário. É esse plano 
que vai orientar teu trabalho. 

 PSR: A gente faz o relatório semestral. 
Pesq.: Esse é outro documento oficial. E ele também deve ser lido e assinado pelo 
professor da classe regular e por um responsável pelo aluno. Assim, todos estão 
conscientes do desempenho escolar da criança. 

 

Reverbera-se aqui a importância de que o professor do AEE conheça a legislação que 

orienta seu trabalho e, a partir dela, desenvolva as ações necessárias a esse atendimento. A 

Resolução 04/2009 (BRASIL, 2009) orienta as atribuições do professor do AEE: a avaliação 

de ingresso, realizada em colaboração com a equipe pedagógica, a família e os professores do 

ensino comum; a elaboração de um Plano de Atendimento Educacional Especializado -PAEE, 

que será a base para as ações desenvolvidas com o aluno; a interação constante com os 

professores do ensino comum e com a família a fim de propor orientações a ações que se façam 

necessárias, discutir avanços, promover um trabalho conjunto; a participação em Conselho de 

Classe a fim de acompanhar e colaborar no desempenho de seus alunos.  

É imprescindível que os demais profissionais do ensino comum também conheçam as 

leis que orientam as práticas inclusivas destinadas a suprir as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, fundamentos principais do atendimento em SRM, e reconheçam a necessidade e as 

particularidades do AEE, atuando de modo colaborativo nas ações desenvolvidas, partilhando 

dos mesmos objetivos.  

Embora o aluno com TFE não seja caracterizado como um aluno de inclusão, quando 

matriculado em SRM, de acordo com os documentos normativos do estado do Paraná, deve 
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passar pelos mesmos procedimentos de avaliação e acompanhamento com vistas à inclusão 

dados aos alunos com deficiências ou altas habilidades/superdotação. Por esses parâmetros, 

também ao aluno com TFE é respaldado pela legislação brasileira, que orienta as implicações 

da SRM, a fim de garantir a educação escolar na perspectiva da inclusão: 

 

O acompanhamento implica, necessariamente, na elaboração de um plano de 
atendimento educacional especializado. Esse plano consiste na previsão de 
atividades que devem ser realizadas com o aluno na sala de recursos 
multifuncional. O acompanhamento prevê a articulação do professor do AEE 
com outros profissionais que possam dar suporte às necessidades específicas 
desses alunos. Prevê, também, a articulação com a família no sentido de 
construir as condições propícias ao desenvolvimento e aprendizagem. O 
acompanhamento implica na necessidade de avaliação permanente da 
evolução do aluno nos diferentes espaços educacionais e no 
redimensionamento do plano do AEE (BRASIL, 2010, p. 14-15). 

  

Com base nas discussões proporcionadas pelo texto “A educação especial na perspectiva 

da inclusão escolar” (BRASIL, 2010, p. 10-18), fundamental pela caracterização da SRM no 

atendimento do aluno com NEE e, no caso do Paraná (2016), também no atendimento do aluno 

com TFE, evidenciamos a necessidade do estabelecimento de registros formais que partem da 

avaliação pedagógica do aluno, passam pelas contribuições da família e são ressignificadas a 

partir das colaborações dadas pelos professores do ensino comum, imprescindíveis em todas as 

fases do AEE. 

A partir da avaliação de ingresso do aluno, torna-se primordial a elaboração de um plano 

de trabalho cujo desenvolvimento prático é tarefa do professor do AEE em parceria com o 

professor de classe comum e, também, com a família (BRASIL, 2009). 

A respeito da participação familiar, durante a discussão sobre o texto, a PSR demonstra 

espanto em seus relatos ao evidenciar que esta também é uma das bases para o desenvolvimento 

do aluno, percebendo uma lacuna em seu trabalho. Quando questionada sobre a participação da 

família como pré-requisito do trabalho em SRM, diz: “Não... e se chamar as mães vinham... eu 

aproveito às vezes quando a mãe vem trazer ou vem reclamar de alguma coisa. Só que pras 

mães é passado o reforço também. Pras mães é reforço” (PSR). Em sua fala, aponta insatisfação 

com a não valorização do trabalho desenvolvido em SRM, mostrando que começa a perceber 

essa sala como um espaço diferenciado, que vai além do reforço escolar. 

Recorremos aos aportes da Escola de Vygotsky (1991) para analisar a interação 

necessária ao professor do AEE nas relações interpessoais com seu aluno e com os professores 

do ensino comum no intuito de consolidar a ZDP. A função do professor do AEE é propor 
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atividades que minimizem as barreiras encontradas pelos alunos que apresentam dificuldades 

de aprendizagem na sala de aula comum. Por esta razão, é importante o contato com os 

professores do ensino regular, elaborando métodos e estratégias que levem à superação das 

dificuldades. Sobre esses aspectos, Vieira declara: 

 

No que se refere ao atendimento educacional especializado, entendemos que 
o desafio da sala de aula comum e dos serviços de apoio é que ele se articule 
para oportunizar ao estudante a vivência em contextos de mediação que 
favoreçam a formação dos conceitos necessários à aprendizagem. Portanto, há 
de se pensar na necessidade de potencializar a sala de aula comum, munindo-
a de recursos, estratégias de ensino, articulações pedagógicas, apoios, 
formação docente, condições de trabalho para o professor e uma reflexão 
constante sobre o que se ensina, para que se ensina e como se ensina, para 
termos pistas sobre o que fazer com o estudante nos momentos de atendimento 
educacional especializado, uma vez que, nesse espaço, trabalharemos com 
estratégias e conceitos que facilitarão a participação dos alunos no currículo 
escolar (VIEIRA, 2012, p. 290). 

  

De forma a refletir junto à professora a articulação das ações colaborativas em SRM no 

uso de instrumentos mediadores, retomamos uma situação observada em sala de aula, durante 

o levantamento inicial. Nessa ocasião, sugerimos formas alternativas de fazer pedagógico, com 

atividades e estratégias diferentes das efetuadas no ensino regular. Assim, buscamos alguns 

jogos e materiais que havia na sala, mas dos quais a PSR ainda não havia tomado conhecimento. 

De posse desses materiais, desenvolvemos uma atividade cujo objetivo era desenvolver no 

aluno as FPS (atenção, concentração, memória, elaboração de conceitos, tomada de decisão, 

capacidade de escrita e auto-correção etc.), o auto-conhecimento e a autoestima, motivando-o 

à participação em um jogo de forma competitiva e dinâminca. A tarefa se constituia em seguir 

uma trilha na qual cada “?” dava direito ao sorteio de uma carta com uma figura, a qual deveria 

ter sua representação gráfica montada com letras do alfabeto móvel (Figura 16), conforme já 

apresentado anteriormente. 

O aluno Davi começou o jogo com insegurança, numa atitude visível do medo de errar, 

incutida ao longo das experiências demarcadas pelo fracasso, repetindo que não sabia e que não 

queria jogar, mas incentivado pelos dois colegas que jogavam junto começou a competir e, por 

essa razão, realizava a tarefa de escrita e posterior leitura com dedicação.  Sobre essa aula, em 

posterior discussão, a PSR comenta: 

 

PSR: É cansativo passar o dia inteiro na escola. Ontem nós fizemos uma atividade 
com um joguinho... Nossa! Foi bom... A gente tem que buscar fazer coisas 
diferentes! Às vezes eles podem escrever, ler, de forma diferente... O Davi... na 
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primeira rodada ele participou. Na segunda rodada ele já perdeu o interesse. O 
conteúdo de sala de recursos tem que ser diferente. Depois do recreio ele juntou três 
cadeiras e queria só deitar... O Davi só queria deitar....  

  

Com base nas primeiras reflexões, a professora começa a observar a necessidade de um 

trabalho diferenciado como estímulo ao próprio aluno. A novidade o estimula à concentração e 

à participação. Ao realizar atividades de leitura e escrita de forma tradicional, a partir de cópias 

e escrita de palavras aleatórias no caderno, a produção eficiente não ocorre, senão com muita 

insistência da PSR, como consta nos relatos do comportamento de Davi após o intervalo, 

quando a professora trabalhava com atividades escritas no caderno. Segundo Lima, 

 

Somente as situações que, de modo específico, problematizam o 
conhecimento levam à aprendizagem. Não é qualquer proposta ou qualquer 
interação em sala de aula, portanto, que promove a aprendizagem. Toda a 
atividade que aí se dê à criança precisa ter uma intenção clara, isto é, o objetivo 
precisa estar explicitado para o professor e para o aluno. Para que ocorra a 
aprendizagem é necessário retomar-se o conteúdo em momentos diferentes, 
pois o domínio de um conteúdo dá-se ao longo do tempo. Trabalhar muitas 
vezes o mesmo conteúdo, de formas diferentes, promove a ampliação 
progressiva dos conceitos (LIMA, 2007, p. 35). 

  

A aprendizagem é um processo gradativo, no qual as dificuldades fazem parte da 

elaboração do conhecimento, mas precisam ser minimizadas com estratégias que ativem as 

capacidades do aluno. 

Ainda em se referindo à atividade desenvolvida (Figura 16), merecem destaque as 

atividades realizadas em grupo que, além da motivação por se caracterizarem como palpáveis, 

visíveis, na qual o interlocutor é presente e a sequência depende da formulação real do 

conhecimento, são também fontes de interação social que levam à superação de limites e à 

tolerância de diferenças individuais das mais diversas origens. 

Atividades desenvolvidas com o outro fundamentam-se, embora em diferentes níveis, 

na imitação. Vygotsky (1993) argumenta que existem muitas ideias errôneas associadas ao 

processo de imitação:  

Na velha psicologia e na consciência cotidiana arraigou-se a ideia de que a 
imitação constitui uma atividade puramente mecânica. Desse ponto de vista, 
uma solução que a criança não consegue de modo independente somente pode 
ser considerada como não demonstrativa, não sintomática do desenvolvimento 
do intelecto da criança. Considera-se que se pode imitar tudo o que se queira. 
O que hoje sou capaz de realizar imitando não diz nada em favor de minha 
inteligência e, por conseguinte, não pode caracterizar em absoluto o 
desenvolvimento da mesma. Porém esse ponto de vista é errôneo. Na 
psicologia atual, pode considerar-se estabelecido que a criança somente pode 
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imitar o que se encontra na zona de suas possibilidades intelectuais próprias. 
[...] Para imitar é preciso ter alguma possibilidade de passar do que sei ao que 
não sei. [...] A imitação, se a interpretamos no sentido amplo, é a forma 
principal na qual se leva a cabo a influência da instrução sobre o 
desenvolvimento (VYGOTSKY, 1993, p. 239-41). 

 

O jogo, nessa perspectiva, passa a ser uma atividade a ser utilizada em SRM, seja com 

regras explícitas ou não. A partir da teoria que fundamenta o brinquedo como uma oportunidade 

de a criança vivenciar atitudes e conhecimentos que estão na ZDP, fez-se, junto com a PSR, 

uma seleção de jogos que pudessem desenvolver as FPS e as habilidades dos alunos ao mesmo 

tempo em que se trabalhava a língua portuguesa. Ao brincar, a imaginação é ativada e a criança 

passa a exercer funções que reconhece, mas ainda precisa da ajuda de outra pessoa para 

desenvolver. 

O jogo “palavras-cruzadas” foi uma das atividades propostas para o grupo de alunos da 

SRM intuindo, por meio do desafio à criatividade e atenção, a formação de substantivos 

comuns, porém sem a preocupação com a nomenclatura, o conceito ou com a classificação 

gramatical das palavras. O jogo é composto por letras numeradas que, além da formação de 

palavras, oportuniza cálculos matemáticos que levam à pontuação individual. A PSR, que 

também participou do jogo, demonstrou atitudes tanto na formação das palavras quanto na 

observação de regras e combinados que foram observados e imitados pelos participantes. Davi 

participou do jogo com entusiasmo e demonstrou criatividade ao utilizar letras específicas na 

formação de palavras com diferentes graus de dificuldade. Embora o jogo realizado não se 

encaixe nas produções otimizadas pelo desenvolvimento da escrita contextualizada 

socialmente, avalia-se como uma importante ferramenta para o desenvolvimento da 

autoconfiança na busca da desconstrução do fracasso escolar. Davi percebeu-se capaz de 

competir e realizar acertos perante a escrita de palavras cuja atividade objetivou, também, a 

relação entre grafemas/fonemas muitas vezes confundidos pelo aluno. Filmes, brincadeiras, 

histórias, suspenses, jogos, pequenos incentivos e às vezes um simples elogio, são mediadores 

capazes de desencadear um processo cognitivo relevante e consciente, para o qual a criança é 

motivada a produzir, desenvolvendo habilidades objetivadas pelo professor.  

Em outra aula, trabalhamos com o jogo “palavra secreta”, o qual é composto por uma 

trilha e cartas com figuras cujos nomes sugerem a omissão de sílabas/letras para a formação de 

novas palavras, nesse caso de adjetivos. Por se tratar de uma atividade que exige atenção e 

abstração do pensamento, antes de se efetivar o jogo desenvolvemos um exercício através do 

qual o aluno pudesse compreender o processo de formação dessas palavras. Essa atividade, 
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concreta e visível, operou como importante fonte de mediação para o desenvolvimento de FPS 

ativadas na brincadeira. Após a formação das palavras no caderno, solicitamos a atribuição de 

características para os substantivos encontrados (Figura 17). 
 

 
Figura 17 – Jogo Palavra Secreta - formação de palavras e atribuição de adjetivos – Fonte: caderno do aluno 

Davi. 

Resolução dos exercícios no caderno do aluno: 
Lápis + peteca = isca grande colorida 
Macarrão + copo = macaco feio pelido 
Pena + dragão = pedra pequena, pesata 
Boné + tesoura = botes matera remo 
Leite + avião = leitão bonito meu 
Boné + peteca = boeca gorivio (horrível) rasgata 
Lua + uva = luva nova útil 
Ovo + abelha = ovelha lanuda brapa 

 

O desenvolvimento do jogo não seria possível sem a atividade anterior, visto que se trata 

de uma operação ainda complexa para o aluno Davi. Entretanto, o fato de o aluno visualizar as 

palavras, suas supressões e aglutinações, o levou à compreensão do que o jogo exige.  

Na sequência, os alunos participaram da disputa proposta, para a qual deveriam proceder 

da mesma forma como compuseram as palavras no caderno. Todavia, a composição de novos 

termos deveria ser feita mentalmente e de maneira rápida, sendo que o primeiro a formular a 
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palavra correta, pontuava. Davi começou o jogo com o auxílio de uma folha e lápis onde grafava 

as palavras a fim de formar novos vocábulos. No decorrer da brincadeira, passou a decodificar 

mentalmente participando da disputa com entusiasmo.  

Podemos pontuar, mediante toda a dinâmica desenvolvida a fim de se realizar o jogo, 

que o planejamento das atividades, levando-se em consideração as habilidades que o aluno 

possui e as que precisam ser desenvolvidas, é fundamental para que o aprendizado se efetive. 

Outrossim, a partir das ações colaborativas, a professora também passa a manifestar atitudes 

conscientes em relação às atividades oferecidas aos alunos. 

 

 
Figura 18 – Cartas do jogo Palavra Secreta – acervo da 

pesquisadora 

  
Figura 19 – Trilha do jogo Palavra 

Secreta – acervo da pesquisadora 

Segundo Vygotsky (1994, p. 64), todos os jogos e brincadeiras, mesmo os de imitação, 

sem regras pré-determinadas, também seguem pressupostos nos quais a criança deve 

desempenhar um papel ao qual se dispõe e que, mesmo implícitas, seguem regras. À medida 

que a criança se desenvolve, a presença de regras define posturas e comportamentos que levam 

ao amadurecimento e à aprendizagem. 

 

[...] a regra e, quanto mais rígida, mais adaptação exige da criança; quanto 
mais regula a atividade da criança, mais tenso e acirrado torna-se o jogo. No 
jogo, a simples corrida sem objetivo, sem regras, é um jogo indolente que não 
empolga as crianças. [...] Na idade escolar, a brincadeira não morre, mas 
penetra na relação com a realidade. Ela possui sua continuação interna durante 
a instrução escolar e os afazeres cotidianos (uma atividade obrigatoriamente 
com regras). Toda a análise da essência da brincadeira demonstrou-nos que, 
nela, cria-se uma nova relação entre o campo semântico, isto é, entre a situação 
pensada e a situação real (VYGOTSKY, 2008, p. 35-36). 
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A interação professor e aluno também ocasiona trocas sociais favoráveis cabendo ao 

professor mediar os conhecimentos para que o aluno se desenvolva cada vez mais, e o aluno, 

por sua vez, tem oportunidade de resolver problemas com o auxílio de alguém mais instruído 

até que seja capaz de fazê-lo sozinho (VYGOTSKY, 1994). Pelo viés da interação social, as 

atividades desenvolvidas em SRM são propícias à construção do autoconhecimento e da 

autoconfiança que, consequentemente, atuarão no desenvolvimento do aluno. Por essa razão, 

jogos, brincadeiras e dinâmicas também devem ser selecionadas e utilizadas como proposta de 

desenvolvimento dentro do PAEE e não apenas como passa-tempo. 

No levantamento inicial, observamos exercícios de escrita fundamentados na cópia de 

letras e palavras e não havia a utilização do lúdico, do concreto, como ferramenta de estímulo 

à apropriação de aprendizagens. Nota-se, no decorrer das ações, que a utilização de práticas 

diversas das tradicionalmente repetidas, amplia o campo de atuação do professor e, 

concomitantemente, preconiza ao aluno experiências que, além da leitura e da escrita, 

estimulam também o desenvolvimento de FPS como atenção, memória, elaboração de 

conceitos, entre outras.  

Ao se comparar as práticas pedagógicas da professora PSR em relação ao período inicial 

da pesquisa, é possível observar que ela passou a perceber a necessidade de um atendimento 

diferente do que se convenciona no ensino regular e que, apesar de desenvolver um trabalho 

com alunos cujas características de aprendizagem se assemelham, é necessário um trabalho 

individualizado para atender as necessidades específicas de cada um. Jogos e brincadeiras, que 

anteriormente à pesquisa não eram explorados, passaram a fazer parte do cotidiano da SRM de 

uma forma consciente e planejada. O fato de conhecer mais os alunos, permite à PSR orientá-

los para atividades capazes de desenvolver seu potencial, e não mais apenas exercícios de cópia 

e pareamento de informações. 

A nossa presença, como pesquisadores, para refletir, abriu espaço para questionamentos 

e busca de adequação que vão desde os registros documentais dos alunos, a maneira como se 

posicionar perante situações inéditas de autoafirmação mediante a função que desempenha (até 

então muitas vezes confundida com reforço escolar), até a formação voltada à pesquisa 

cotidiana, em diversos meios, a fim de prover metodologias que vão ao encontro das 

necessidades dos alunos. A partir da atuação em conjunto com a pesquisadora, a insegurança e 

o medo do novo cederam lugar à professora que pesquisa, que busca soluções. 

A organização do cronograma semanal de SRM foi outro fator também discutido com a 

professora. A necessidade do transporte escolar e as condições de vida das famílias para 
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levarem os alunos até a escola, direcionaram à concentração de quatro horas-aula em um único 

atendimento, fator perante o qual o docente se vê obrigado a desenvolver o conteúdo semanal 

em apenas um dia, tornando-se fatigante para ambos. Sobre o cronograma dividido em mais de 

um atendimento, a PSR diz: “Fiz meu horário assim, mas as mães vieram pedir... e a gente não 

sabe o que fazer...”. Houve a necessidade de orientação à família por parte da equipe 

pedagógica, visto que, muitas vezes, o trabalho no AEE perde suas funções na tentativa de 

atender situações que, com organização e esclarecimento, poderiam ser melhor aproveitadas. 

A falta de orientação ao trabalho especializado vai além do que é oferecido pela própria 

escola. Apesar de o ensino municipal contar com o atendimento de uma equipe 

multiprofissional, formada por fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista e assistente social, não 

há orientação específica aos professores. Constatamos pelos relatos da professora e por nossa 

experiência no âmbito do AEE que, muitas vezes, o diagnóstico emitido por esses profissionais 

é superficial e não há acompanhamento ao aluno, com orientação e sugestões aos educadores 

para o desenvolvimento de um plano de atendimento consistente e eficaz. 

A Resolução CNE/CEB 4/2009, ao instituir as diretrizes para a Educação Especial na 

Educação Básica, prevê no art. 10, inciso VII – “redes de apoio no âmbito da atuação 

profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 

equipamentos, entre outros que maximizem o AEE” (BRASIL, 2009), da mesma forma que, no 

estado do Paraná, a deliberação 02/2016 orienta, no Art. 7º, que a avaliação se dê no início e no 

decorrer do processo de ensino e que, além dos professores da instituição de ensino, seja 

realizada “por equipe multiprofissional e interdisciplinar, com atendimento a toda a demanda 

do Sistema Estadual de Ensino (PARANÁ, 2016). Essa orientação torna clara a necessidade de 

apoio de diferentes profissionais a fim de efetivar o desenvolvimento do aluno.  

No âmbito do trabalho compartilhado com os professores do ensino regular, no que diz 

respeito ao trato das dificuldades e potencialidades dos alunos matriculados em SRM, não 

existem momentos de reflexão conjunta com os professores do ensino comum, fator que 

prejudica o desenvolvimento do aluno nos dois ambientes escolares e descaracteriza as 

atribuições do professor especialista que, segundo a Resolução 04/2009, art. 13, inciso VIII, é 

“estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 

dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares” (BRASIL, 2009). 

Dado o reconhecimento do contexto escolar, das práticas pedagógicas do professor, das 

dificuldades e potencialidades do aluno, procuramos subsídios para propiciar metodologias 

eficazes para o desenvolvimento das habilidades de Davi. A partir do pressuposto de que a 
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ampliação das FPS é prerrogativa para a leitura e a escrita (VYGOTSKY, 1998), selecionamos 

algumas atividades com o intuito de aumentar a autoconfiança, o autoconhecimento, motivar 

Davi à tomada de decisões e elaboração de conceitos que, quando internalizados, são aplicados 

nas mais diversas atividades que possa desenvolver. 

Uma das tarefas selecionadas foi a montagem de um quebra-cabeça com peças de 

tamanho médio e multicoloridas, características que não constituem um nível de dificuldade 

além do que o aluno é capaz de localizar. A primeira parte da tarefa, após a visualização do 

jogo e o contato inicial com as peças coloridas, foi recebida com empolgação. Entretanto, ao se 

deparar com as primeiras dificuldades no encaixe das peças, Davi desanima e pretende desistir:  

 

Cena 3 

Davi: Não dá certo... tá errado... eu não consigo... 
PSR: Veja bem... que figura você consegue ver neste pedacinho? 
Davi: É um macaco. 
PSR: E qual é a cor que falta aqui?  
Davi: Marrom... 
PSR: E qual é o formato da pecinha que encaixa? É uma bolinha? 
Davi: É... uma bolinha... marrom... 

 

Nesse momento, a interferência do professor se faz fundamental. Aos poucos o aluno 

vai compreendendo que deve olhar atentamente para os detalhes, vai aprendendo a fazer 

sozinho aquilo que ainda precisa de auxílio do outro; brincando, desenvolve habilidades 

necessárias ao enfrentamento de situações de seu cotidiano. Nessa perspectiva, Sousa (2007) 

traz um capítulo de orientações ao professor no trabalho com o lúdico como primordial: 

 

Nas atividades lúdicas, a criança poderá participar de contextos de desafios e 
resolução de problemas antecipando habilidades para o enfrentamento de 
obstáculos que encontrará na vida real. Esse tipo de exercício contribui para a 
formação de uma pessoa mais autônoma. Além disso, quando estamos 
trabalhando com essas atividades, dependendo da modalidade, a criança estará 
desenvolvendo as áreas motora, cognitiva, social e afetiva de forma integrada 
(SOUSA, 2007, p. 101). 

 

No trato do aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem, o documento que orienta 

as práticas pedagógicas (BRASIL, 2007c) traz um importante apontamento referente à 

mediação, para a qual as escolhas dos instrumentos e os direcionamentos dados pelo professor 

são fundamentais: 
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O aluno [...] nessa posição de recusa e de negação do saber fica passivo e 
dependente do outro (do seu professor, por exemplo), ao qual outorga o poder 
de todo o saber. Se o professor assume o lugar daquele que sabe tudo e oferece 
todas as respostas para seus alunos, o que é muito comum nas escolas e 
principalmente na prática da Educação Especial, ele reforça essa posição débil 
e de inibição, não permitindo que o aluno se mobilize para adquirir/construir 
qualquer tipo de conhecimento (BRASIL, 2007c, p. 24). 

 

O aluno, então, recebendo auxílio da professora, é orientado a observar atentamente as 

cores e o formato das peças que, para se encaixarem, necessitam ter semelhanças que se 

complementam. Aos poucos, sob orientação da professora, as peças são localizadas e a figura 

vai ganhando forma até ser, com êxito, finalizada.  

 

 
Figura 20 – Quebra-cabeça 'Arca de Noé’ – Fonte: acervo da pesquisadora 

  

A intervenção do professor nessa parte da atividade foi fundamental para o 

desenvolvimento da autoconfiança do aluno Davi que, no ínicio da pesquisa, acreditava ser 

incapaz e demonstrava insegurança tanto nas tarefas desenvolvidas em sala de aula, quanto nas 

interações com as pessoas que o cercavam, em uma visível interiorização do fracasso. Em geral, 

crianças que possuem TFE acabam se habituando ao erro constante, ao “não consigo”, e não 

confiam em suas próprias capacidades. No movimento que se deu durante a atividade, Davi 

compreendeu e dispensou atenção direcionada aos detalhes e, a partir das orientações recebidas, 

foi capaz, mostrando-se satisfeito ao observar o trabalho concluído. Sobre esse fator, Vygotsky 

afirma: 

 

Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 
as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no 
nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 
aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a 
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formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações 
reais entre indivíduos humanos (VYGOTSKY, 1994, p. 41). 

 

Dessa forma, dentro do que Vygotsky aponta como nível social, a professora interage 

com Davi mostrando-lhe caminhos e fazeres que serão internalizados e revisitados em situações 

nas quais a criança precise agir sem a interferência do outro. As ações que nesse momento 

carecem de mediação para serem efetivadas, serão gradativamente transformadas em processos 

intrapessoais. 

Na sequência da atividade, Davi listou oralmente as figuras que visualizou na imagem 

com auxílio do professor e demonstrou ter ampliado sua atenção a detalhes. Ao ser solicitado 

para que escrevesse no caderno tudo o que havia observado, reclama e o faz com certo desânimo 

deixando várias palavras sem escrever. É solicitado à leitura do que escreveu e, com auxílio do 

professor, percebe que cometeu várias trocas e omissões, as quais são corrigidas com o apoio 

do professor. Ao finalizar a montagem do brinquedo, Davi perde a motivação e a tarefa da 

escrita é realizada de modo enfadonho e sem perspectivas. “Referindo-se ao desenvolvimento 

da criança em termos mais gerais, muitos teóricos ignoram, erroneamente, as necessidades das 

crianças - entendidas em seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo para a 

ação” (VYGOTSKY, 1994, p. 62). Reitera-se aqui a necessidade de a produção escrita estar 

atrelada a um contexto significativo de comunicação, no qual o locutor utilize os signos com 

uma intenção comunicativa que se direcione para um interlocutor consciente, pois sob o viés 

de Bakhtin/Volochinov (2006[1929]), se não há uma relação de significação pertinente, as 

palavras constituem apenas sinais, não configuram uma língua em sua função social. 

Retomando o episódio da montagem do quebra-cabeça, a professora questiona: 

 

Cena 4 

PSR: O que está escrito aqui? 
Davi: Elefante [está escrito elevate] 
PSR: Veja bem... você vai ler onde eu apontar com o lápis, ok? Cada pedacinho. 
Davi: E-le-fa...va... aqui é o efe... (e corrige) 
PSR: O que mais falta? Fale devagar. O que acontece com a língua quando você 
diz “fan”? 
Davi: ah... fan... an... como é o “an” (olha no cartaz com as sílabas complexas e 
realiza a correção) 
PSR: Escrever é como montar um quebra-cabeças. A gente precisa prestar atenção 
em cada pedacinho... 
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Ao finalizar a atividade, a professora elogia o desempenho de Davi, incentivando-o a 

futuras tentativas e superações, transformações resultantes do processo de “internalização de 

formas culturais de comportamento [que] envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo 

como base a operação com signos” (Vygotsky, 1998, p. 75). É importante que o professor esteja 

presente ao longo das atividades orientando o aluno à reorganização do pensamento, “[...] que 

ele encoraje o aluno e o apoie no planejamento de seus procedimentos, questionando sobre as 

razões de suas ações” (BRASIL, 2010, p. 17). Assim, os conhecimentos adquiridos através da 

intervenção pedagógica consciente serão transferidos para ações cotidianas praticadas pelo 

aluno. 

Podemos perceber que a internalização de novos conceitos reflete tanto na prática da 

professora como no desempenho do aluno, demonstrando a efetivação de resultados positivos 

da pesquisa colaborativa. Nas discussões posteriores sobre a avaliação das atividades 

realizadas, observamos a importância do uso de materiais diferenciados em SRM como 

motivadores à realização de atividades, mas principalmente como base do desenvolvimento da 

atenção e raciocínio (FPS). Também o posicionamento do professor frente às dificuldades 

encontradas pelo aluno, é de fundamental para seu desenvolvimento. 

 

Diálogo 2 

Pesq.: Em Sala de Recurso é importante tentar desenvolver os conteúdos de maneira 
diferente da sala regular, como fizemos ontem. 
PSR: É. Ele se interessou pelo quebra-cabeça, mas é muito desanimado... e a gente 
tem que ser firme às vezes... E a gente vê a necessidade da Sala de Recursos ser um 
ambiente diferente, mas é difícil.  
Pesq.: É bastante trabalhoso para o professor, porque você precisa conhecer seu 
aluno a fundo e buscar maneiras de ensiná-lo que não sejam mera repetição do que 
ele faz na sala regular. 
PSR: E você tem que tá do lado do aluno, ajudando, orientando... Tem gente que 
passa e vê a gente com quatro, cinco alunos e pensa ... nossa, mas só...” 
Pesq.: Mas é justamente essa atenção, essa aproximação que faz a diferença. 

       PSR: É... porque eles começam a confiar na gente... 
Pesq.: E os conceitos que você vai desenvolvendo com ele aos poucos vão se 
internalizando. Você percebeu como ele já reflete no som das palavras, no 
posicionamento da língua, dos dentes?  
PSR: Verdade... e logo ele vai tá fazendo isso sozinho, de pensar sobre como se 
escreve. 

  

A PSR passa a refletir sobre as práticas desenvolvidas com os alunos no ambiente da 

SRM. Percebe a atuação docente como elemento imprescindível para o estabelecimento de 
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vínculos por meios da aproximação, do conhecimento das dificuldades e potencialidades do 

aluno, criando e consolidando ZDP.  

Nas ações colaborativas, durante o planejamento das ações previstas para a SRM, muitas 

dúvidas são levantadas pela PSR. Pais, professores e alunos ainda têm a visão de que a SRM é 

apenas uma sala de reforço escolar, conforme demonstra o diálogo seguinte: 

 

Diálogo 3 

PSR: Os alunos de quarto ano vem pra mim... professora me ajude nessa tarefa... 
como eu vou dizer não? Eu fui questionada pela psicóloga... elas falaram assim que 
não, não é minha função ajudar a fazer tarefa... eu sei que não é minha função, mas 
se é a necessidade do aluno naquele momento? 
Pesq.: Eu acho que o professor de SRM deve ajudar sempre que o aluno pede. E é 
nesse momento que a gente precisa ser criativo e usar dos recursos que possui. O 
aluno pode pesquisar, assistir um vídeo, você pode ajudar a fazer uma tarefa, mas 
sempre buscando um modo diferente, pra que não seja a mesma coisa que ele tá 
vendo em sala de aula. Você tem que tentar balancear o que você planejou trabalhar 
com ele e aquilo que ele solicita... 
PSR: E a gente vai criando um jogo de cintura com essas coisas. 

 

Fica claro em vários momentos vivenciados durante a pesquisa, evidenciados pela fala 

da professora em descrições anteriores, que a SRM é vista como o espaço no qual os alunos 

receberão um reforço escolar, finalizarão atividades ou organizarão o caderno. É importante 

que o profissional do AEE tenha ciência de seu trabalho e desconstrua, pouco a pouco, a visão 

errônea de que deve suprir aquilo que o aluno não conseguiu concluir nas aulas do ensino 

regular. Por esta razão, o PAEE é um documento norteador do trabalho de embasamento 

curricular a ser desenvolvido com o aluno matriculado nesta modalidade de ensino. A partir do 

momento em que é formulado, com auxílio do professor de classe comum, o PAEE é 

desenvolvido para que o aluno se aproprie de conhecimentos que estão defasados e isso refletirá 

sobre os conteúdos ensinados no ensino regular, trabalhados de acordo com o currículo da série 

que frequenta. 

No diálogo 3, a professora realiza vários questionamentos que subsidiam uma discussão 

importante sobre aquilo que é relevante no atendimento em SRM. Desse modo, verificamos a 

necessidade de um trabalho de formação continuada no coletivo escolar que esclareça as 

funções do AEE, o que não ocorre no sistema educacional do município no qual se desenvolveu 

a pesquisa. 

No que concerne ao ensino da leitura, nas aulas seguintes desenvolvemos algumas 

atividades com o intuito de aprimorar as habilidades de compreensão textual. Selecionamos o 
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livro “O coelhinho que não era de Páscoa”, de Ruth Rocha, utilizando uma versão em slide 

share21. É importante destacar que o livro, apesar de ser apresentado em um veículo diferente 

do original, foi levado para a sala de aula integralmente, promovendo um exercício de leitura 

completo e instigante com o gênero conto. Participaram da aula o aluno Davi e mais dois alunos, 

que realizaram uma leitura compartilhada.  

A leitura compartilhada, para Solé (1998, p. 118), é uma prática em que "o professor e 

os alunos assumem - às vezes um, às vezes os outros - a responsabilidade de organizar a tarefa 

de leitura e de envolver os outros na mesma". Angelo e Menegassi (2016) ressaltam que essa 

prática é uma ferramenta importante a ser explorada com os alunos que apresentam dificuldades 

de aprendizagem. O apoio oferecido pelo professor durante a leitura compartilhada leva o aluno 

a reconhecer as condições que possui para desenvolver-se perante o ato de ler. 

 

[...] no compartilhamento da leitura, o professor pode tornar explícito para o 
aluno tudo aquilo que ele aprende a respeito da língua escrita, para que ele 
perceba o que já sabe e desenvolva progressivamente a autonomia no uso de 
uma linguagem que passa a lhe ser própria (ANGELO; MENEGASSI, 2016). 

 

Assim, antes da leitura propriamente dita, destacamos a importância da autora Ruth 

Rocha na literatura infantil e o trabalho de Walter Ono, ilustrador do livro. A respeito das 

ilustrações, também foram mostradas como texto não-verbal, que transmitem informações 

importantes em diferentes situações de leitura  ̶  letramentos multissemióticos, que extrapolam 

o texto escrito e são “[...] cada vez mais necessários no uso da linguagem, tendo em vista os 

avanços tecnológicos [...] que têm transformado o letramento tradicional (da letra/livro) em um 

tipo de letramento insuficiente” (ROJO, 2009, p. 107).  Exploramos o título do livro e a 

ilustração da capa, motivando os alunos a partir de atividades de pré-leitura: 

 

                                                 
21 Apresentação de slides. 
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Figura 21 – Capa do livro 'O coelhinho que não era de Páscoa', de Ruth Rocha – Fonte: internet. 

 

O fato de a leitura acontecer no computador, onde os próprios alunos manuseavam a 

alteração de páginas e dividiam entre si a leitura, já se consistiu em um elemento motivador. A 

princípio, Davi se mostrou tímido, recusando-se a ler em voz alta. Entretanto, quando percebeu 

que os colegas liam e que quando erravam eram ajudados a se corrigir sem constrangimentos, 

passou a ler também, sendo auxiliado pela professora quando se fazia necessário. A partir de 

certo ponto da história, Davi solicitava que a leitura fosse feita por ele - “Eu leio! Eu leio!” -, 

num ato de prazer e reconhecimento de suas capacidades.  

Durante a leitura, o professor faz pausas questionando ao aluno sobre termos presentes 

no texto e sobre o que ele compreendeu a respeito do que leu. Diante de leitores que ainda 

apresentam dificuldades de decodificação e, consequentemente, compreensão, essa é uma 

estratégia eficiente no auxílio à leitura. Bräkling (2004) discute o importante papel da leitura 

compartilhada no espaço escolar, seja com os colegas, seja com o professor, que oportuniza ao 

aluno ampliar suas capacidades leitoras atribuindo sentidos ao texto os quais não conseguiria 

em uma leitura autônoma. Trata-se da mobilização das habilidades de leitura do aluno a fim de 

desenvolver sua competência leitora (CARVALHO, 2018), levando-o à compreensão textual 

independentemente do nível em que se encontra perante os processos de leitura (MENEGASSI, 

2010a). Em conjunto com o professor e colegas, na leitura compartilhada, o aluno aprende a 

considerar os caminhos que o outro percorre na atribuição de sentido, ampliando sua própria 

compreensão. 

Outro fator importante a se mencionar sobre a leitura compartilhada é a possibilidade 

de compreensão que se oferece aos diferentes níveis de leitores que participam da atividade 

através do aprimoramento de suas habilidades. Um aluno que apresenta TFE necessita de 

recursos específicos a fim de que sejam desenvolvidas as habilidades de compreensão. 

Propusemos, assim, que após cada página lida os participantes explicassem o enredo e, desse 
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modo, concluiu-se a leitura de forma completa, inclusive com inferências que extrapolam o 

contexto da história.  

 

Cena 5 

Pesq.: Por que a mãe do coelhinho se escandalizou? 
Davi: Porque o filho dela não queria trabalhar, só brincar com os amigos. 
Pesq.: Mas ele não era uma criança? O que havia de errado em brincar? 
Davi: Ele tinha amigos que não eram coelho... A mãe dele não gostava... Minha 
mãe também não gosta do meu amigo... 
Pesq.: Então... ele era um coelho diferente? E qual o problema? 
Davi: Acho que os coelho não queriam ser amigo dele porque ele não trabalhava. 
Pesq.: E será que as pessoas precisam ser todas iguais, gostar das mesmas coisas? 
Davi: Não...  

 

As perguntas de leitura feitas ao aluno depreenderam inferências que vão muito além da 

simples decodificação das palavras no texto. A prática desenvolvida pelo professor proporciona 

o que Menegassi (2010a) atribui como interpretação, a capacidade crítica do leitor ao refletir, 

analisar e julgar o que lê, fazendo relações com suas próprias experiências. Na Cena 5, as 

perguntas do professor levam o aluno a relacionar o que lê com suas vivências, mas também o 

direcionam à reflexão sobre as diferenças e a necessidade de aceitação do outro e de si mesmo, 

extrapolando a compreensão literal do texto. A leitura, nessa perspectiva, atinge a competência 

esperada quando leva o aluno a fazer inferências extratextuais, a interpretar (MENEGASSI, 

2010a). 

A leitura compartilhada, neste nível de desenvolvimento do aluno, permite pausas e 

reflexões sobre o texto, o que dele se depreende e, o mais importante, permite a construção de 

conhecimento sobre si e sobre o outro, ampliando através do dialogismo as próprias concepções 

de mundo. 

Após a conclusão da leitura, solicitamos que cada aluno escolhesse o trecho que mais 

gostou da história e escrevesse sobre ele. Retomando a importância das ilustrações que 

complementam o texto, requeremos também, na sequência, que o ilustrassem. A escrita é 

proposta sem que haja o esclarecimento de como dizer (noção de gênero), para quem dizer ou 

por que dizer, porém, nesse momento da pesquisa, as condições para a produção de textos fazem 

parte de um processo que ainda está se constituindo.  
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Figura 22   ̶ Texto do aluno Davi  ̶  Fonte: caderno do aluno 

Na escola les aprerdiar na esccola a bula escolhe a cove mais gostosa (texto 01) 
Os coelhinhos aprendiam a pular e escolher a melhor couve. (texto 02) 

 

O texto 1 (FIGURA 22) foi o resultado da escrita espontânea de Davi, após selecionar 

o episódio que mais lhe agradou na história. Ao ser solicitado à leitura, o faz de modo coerente, 

sem perceber os erros ortográficos que cometeu. Entretanto, tendo em vista um interlocutor que 

não conhece a história, o aluno percebe que não deixou claro quem foi à escola e quando ouve 

a leitura de seu texto feita pelo professor, percebe a repetição de palavras. 

 

Cena 6 

PSR: Davi, eu li a história com vocês, mas nós vamos deixar os textos no mural e 
se outras pessoas lerem elas vão saber quem estava na escola? 

       Davi: (silêncio) 
PSR: Vou ler o texto que você escreveu ‘Na escola eles aprendiam na escola a pular 
escolher a couve mais gostosa’. Eles quem? 

       Davi: Os coelho... 
PSR: Então vamos completar colocando os coelhos? 

 

A Cena 6 evidencia que a professora tem noção de uma escrita funcional, da importância 

de informações do texto para sua circulação social e compreensão dada aos possíveis 

interlocutores. Podemos dizer que são noções ainda insipientes, cujos conceitos científicos de 

gênero não foram trabalhados previamente com o aluno, mas que poderão ser aprofundadas, 

consolidadas. Apontamos, também, o papel da PSR como interlocutora do aluno motivando-o 

à revisão e à reescrita, processos que inexistiam nas práticas da professora no início da pesquisa. 

Geraldi (2014) discute o caráter interlocutivo da linguagem, necessário em toda situação 

comunicativa. O professor, representante estereotipado da escola, muitas vezes, é o único 

interlocutor do aluno e mantém-se numa postura de avaliador submetendo o educando locutor 

a produções sem significação. O interlocutor se mostra distante na escrita, porém nela interfere 

e interpela o locutor. “A presença desse interlocutor no discurso de um indivíduo não é algo 
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neutro, sem valor. Ao contrário, em alguma medida, está sempre interferindo no discurso do 

locutor”. A maioria dos discursos escolares, no entanto, não menciona um interlocutor 

evidenciando-se como “uma das dificuldades maiores do estudante: falar para ninguém ou, mais 

exatamente, não saber a quem se fala” (GERALDI, 2014, p. 120-121). Constatamos, pela 

produção do aluno (Figura 22) e pela Cena 6, que o professor avalia o texto após a escrita 

identificando falhas que poderiam ter sido sanadas mediante um trabalho de conscientização do 

interlocutor e da finalidade do texto na sociedade. 

A PSR sugere a reorganização do que Davi escreveu, o que resulta no texto 2. 

Observamos, nesse momento, que o aluno percebe que escreveu errado, mas ao invés de 

reestruturar seu texto, limita-se a copiar trechos do texto original: “Aprendia a pular, aprendia 

a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer”. Na reescrita, notamos que o aluno 

elimina a palavra “escola”, que não aparece na página que é tomada como referência e troca “a 

cove mais gostosa” por “a melhor couve”, como aparece no livro, alterando completamente o 

texto 1. 

Percebemos a dificuldade que o aluno apresenta no trato com o erro apontado por seu 

interlocutor. Está habituado a errar, mas durante a intervenção tenta copiar aquilo que lhe é 

apresentado como certo, conforme verificamos na Cena 7: 

  

Cena 7 

Pesq.: Por que você mudou o seu texto? 
       Davi: Porque tava errado. 
       Pesq.: Mas eu gostei do primeiro. Bastava organizar algumas coisinhas... 
       Davi: Não. Eu gostei mais assim... 
 

 
Figura 23   ̶ Texto do aluno   ̶ Fonte: portfólio do aluno Davi. 

  

Após ler e reescrever o texto com o professor, Davi apresenta algumas omissões. Este é 

o momento de se tomar o texto do aluno de modo avaliativo (CARVALHO, 2018) e, a partir 

dele, planejar uma atividade de leitura e escrita com o intuito de desenvolver habilidades com 

as sílabas complexas.  
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Figura 24   ̶ Ilustração e texto do aluno   ̶ Fonte: portfólio do aluno Davi. 

 

Observamos que, embora as condições para uma produção textual contextualizada ainda 

não ocorram (interlocutor previsto, caracterização de gênero, delimitação da circulação social), 

diferentemente do que se dava no início da pesquisa, com leitura e escrita de palavras soltas, 

vazias de significação, a aprendizagem passa a ser desenvolvida por meio de leituras e 

produções que são discutidas, revisadas e reescritas, que dão subsídios para que o professor 

avalie seus alunos de modo individualizado e planeje atividades relevantes. 

Ao analisar os resultados obtidos no desenvolvimento da atividade, a PSR observa o 

entusiasmo dos alunos perante a leitura: “Engraçado que quando levo um livrinho eles não se 

interessam... ali era o mesmo livrinho no computador...”. 

O fato de as SRM serem equipadas com computadores e acesso à internet ajuda o 

professor no desenvolvimento de atividades mais diversificadas, diferentes das habitualmente 

praticadas no ensino regular. Entretanto, se faz necessário que o professor se mostre como um 

pesquisador reflexivo e se envolva com as novas tecnologias a fim de proporcionar experiências 

inovadoras de leitura e escrita. Reiteramos, ademais, que o interesse dos alunos para a leitura 

não se deu apenas pelo fato de ter acontecido em um meio diferente do convencional, mas, sim, 

pelos auxílios prestados pela professora que instigaram a leitura, aguçaram a curiosidade dos 

alunos, promoveram a interpretação do texto lido e, mais importante, possibilitaram inferências 

responsáveis pela internalização de novos conceitos sobre si mesmos. 

Quanto ao desinteresse que Davi apresentou ao produzir o texto escrito, recusando-se a 

dar sequência a partir das orientações recebidas e voltando-se à cópia do texto original, 

voltamos a discutir sobre a necessidade de se desenvolver os processos de leitura e escrita a fim 

de que o aluno perceba que é capaz e, aos poucos, seja levado à superação das dificuldades 
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apresentadas. A internalização do fracasso configura-se em uma das grandes dificuldades no 

desenvolvimento da aprendizagem:  

 

Diálogo 4 

Pesq.: A maioria dos alunos já têm enraizadas aquelas coisas que disseram pra eles, 
aquelas experiências negativas... 
PSR: E eles têm medo de fazer errado. Eles têm que confiar no professor... 
Pesq.: Às vezes a gente tem que fazer vista grossa pra alguns erros deles e elogiar, 
dizer nossa... ficou legal... avaliar eles por eles mesmos. 
PSR: Verdade... sem dizer que tá tudo sempre errado... ou que ele tem que ser igual 
o coleguinha... 

 

Conforme já foi mencionado, é imprescindível que se desenvolva uma formação 

pedagógica continuada que direcione a escola a agir de modo integrado, que instrumentalize o 

professor com conhecimentos capazes de oferecer aos alunos práticas eficazes de letramento, 

de pensamento abstrato, de aprendizagens. Angelo (2016) aborda a necessidade de interação 

entre os indivíduos, fundamentando-se na teoria sociocultural da linguagem e da aprendizagem 

(VYGOTSKY, 1991), que defende que o conhecimento se produz no interior das relações 

sociais, sendo imprescindível a troca de experiências e o auxílio do outro para que o 

aprendizado se efetive.  

Ao se observar as cenas relatadas na pesquisa, podemos apontar para o amadurecimento 

de Davi perante suas práticas escolares. Nas primeiras atividades, não acreditava em suas 

potencialidades: “Não dá certo... tá errado... eu não consigo...” (Cena 3). No decorrer da 

pesquisa, passa a interagir, refletir: “Pesq.: Então... ele era um coelho diferente? E qual o 

problema? Davi: Acho que os coelho não queriam ser amigo dele porque ele não trabalhava” 

(Cena 5) e até mesmo a se impor: “Pesq.: Por que você mudou o seu texto?... eu gostei do 

primeiro. Bastava organizar algumas coisinhas... Davi: Não. Eu gostei mais assim...” (Cena 

7). Também se mostra curioso e levanta hipóteses em atividades de pré-leitura: “PSR: E isso 

pode? O que você acha que aconteceu? Davi: O ovo tem pinta... Acho que ela achou o ovo...” 

(Cena 11, adiante). Esses excertos demonstram que as relações interpessoais acabam 

modificando as relações intrapessoais, levando o sujeito a conhecer a si mesmo, transformando-

o a partir de experiências vivenciadas. E esses conceitos precisam ser desenvolvidos por todos 

os sujeitos da comunidade escolar. 

O relacionamento de Davi com os outros alunos também é observado, porque antes da 

intervenção inexistia e agora os colegas são vistos como parceiros de trabalho, colegas em jogos 

e desafios, interlocutores para os textos que produz, da mesma forma como ele é o interlocutor 
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de atividades dos colegas. Esse processo desenvolveu-se por meio das articulações feitas pela 

professora PSR no intuito de inseri-lo no contexto de sala de aula: atividades em grupo, 

solicitação de auxílio aos colegas e, principalmente, um trabalho cotidiano que visa o respeito 

às diferenças. 

Para Vygotsky (2000), o desenvolvimento das formas superiores da conduta se realiza 

em função da necessidade. Nesse aspecto, tanto o professor quanto a criança buscam respostas 

que estão relacionadas à necessidade de se encontrar uma solução. Sendo assim, a atuação do 

professor de AEE é de um pesquisador e se faz fundamental na medida em que organiza 

atividades que exijam ação mental do aluno.  A partir da investigação inicial, registrada no 

plano de atendimento educacional especializado, os avanços e as dificuldades apresentadas pelo 

aluno supõem a realização de pesquisas que objetivem dar sequência ao desenvolvimento de 

novas ações, seja na realização de atividades em SRM, seja nas orientações pedagógicas dadas 

aos professores do ensino regular, seja na mudança de atitude buscando novas estratégias que 

promovam o desenvolvimento. 

Após o levantamento inicial, realizado a partir da observação de aulas em classe comum, 

em uma sessão reflexiva, a professora PER, que depois deixa de participar da pesquisa, 

menciona as dificuldades que encontra no ensino da Língua Portuguesa, referindo-se às 

produções de texto que havia realizado recentemente: 

 

Diálogo 5 

PER: Não tem ponto, não tem letra maiúscula, não tem...nem título dá pra 
aproveitar... como é que você vai falar? 
Pesq.: Nesse momento você acaba tendo que valorizar mais o conteúdo do que a 
perfeição escrita. Procura fazer questionamentos, elogios, porque é aquilo que eles 
já conseguem fazer. 
PER: Tem uns que escrevem um monte, num instantinho parece que ideia tem e os 
outros não escrevem nada... Como você não vai corrigir? Vai ter mãe que vai 
questionar, mas escute, né, meu filho escreveu e você deixou errado? 
Pesq.: Mas faz parte do aprendizado. Você pode esclarecer para as mães que nem 
sempre vai corrigir a ortografia. Pode trabalhar só pontuação e deixar erros 
ortográficos de lado. É preciso combinar, fazer acordos... 
PER: Ontem eu tentei ditar um texto, você viu a diferença. Troquei os cadernos 
pedi pra eles corrigir pra ver a diferença. Aí eles tomam mais cuidado pra não 
escrever errado... 
Pesq.: O erro faz parte da aprendizagem. É importante sempre dar liberdade pra 
eles perguntarem, não ficarem com dúvidas. 

 

Para dar sequência às ações colaborativas, sugerimos a leitura do texto “A escrita como 

trabalho na sala de aula” (MENEGASSI, 2016), o qual pressupõe um desenvolvimento 
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processual da escrita, seja qual for o nível de escolarização do aluno. O texto fundamenta-se na 

obra “O texto na sala de aula”, de João Wanderley Geraldi, cujas bases teóricas encontram-se 

no dialogismo de Bakhtin.  

Após a leitura, discutimos com a PER e a PSR22 o texto de Menegassi (2016), 

destacando apontamentos relevantes, especialmente no que diz respeito à escrita/reescrita 

individualizada, sem que haja a necessidade de que todos os alunos se encontrem no mesmo 

patamar de aprendizagem para que possam se desenvolver. Observamos as diferentes 

estratégias de correção: indicativa, resolutiva, classificatória e textual-interativa (SERAFINI, 

2004; RUIZ, 1998) e os combinados que podem ser feitos com os alunos. 

 Fundamentados em Menegassi (2016), no dialogismo de Bakhtin/Volochinov 

(2006[1929]) e no conceito de ZDP, de Vygotsky (1994), elaboramos um plano de ação para o 

4º ano do ensino regular, objetivando a leitura, compreensão e produção textual de forma 

interativa. O texto escolhido para o trabalho foi a fábula “O rato do campo e o rato da cidade”, 

de La Fontaine, em uma versão adaptada retirada da coletânea “Baú do professor” (GARCIA, 

2007, p. 87-91). O texto foi dividido em partes, que formavam a sequência da fábula.  

 As atividades de leitura e compreensão textual foram embasadas pelos estudos do texto 

O leitor e o processo de leitura (MENEGASSI, 2010a), levando-se em consideração a 

diversidade de alunos que compõem a turma de Davi. Reunidos em grupos de quatro alunos, 

previamente organizados pelo professor, os excertos do texto foram divididos de acordo com 

os níveis de proficiência em leitura de cada aluno, reverberando-se ainda que uma equipe 

precisa efetivar um trabalho conjunto. 

A atividade foi iniciada com um exercício de pré-leitura, com o título escrito na lousa. 

A professora perguntou se já conheciam a história e as características que poderiam ter o rato 

do campo e o rato da cidade, além do que eles imaginavam que pudesse ter acontecido: “Quais 

diferenças vocês acham que há entre os dois ratos? Como ele se vestem? Onde moram? De que 

se alimentam? Será que exercem algum trabalho? Como se divertem?”. Na sequência, lembrou 

as partes que um texto normalmente contém atendo-se ao ‘clímax’, conceito ainda não 

conhecido pelos alunos. Distribuiu os excertos, um para cada aluno, a fim de que lessem e 

contassem aos colegas do grupo as ações ocorridas, com o intuito de organizar a sequência 

lógica da história. Na execução da tarefa, auxiliou os alunos sempre que necessário. 

 Observamos que, a partir das problematizações da pesquisadora e das discussões 

advindas de Menegassi (2010a), o professor adota os recursos de leitura que antes não faziam 

                                                 
22 Nesse momento, as duas professoras faziam parte da pesquisa. 
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parte das aulas – ações como identificação do gênero, atividades de pré-leitura que auxiliam a 

compreensão do texto e práticas pedagógicas que promovem a participação de todos os alunos 

mediante suas diferentes potencialidades.  

O trabalho em grupo, quando bem orientado, subsidia o desenvolvimento de crianças 

com potencialidades diferentes e, em especial para a criança que possui dificuldade ou TFE, 

“distinguem-se dois grupos de funções: aquelas que as crianças já dominam, e aquelas que elas 

só podem pôr em ação sob orientação, em grupos, e em colaboração umas com as outras, ou 

seja, que elas não dominaram de forma independente” (VYGOTSKY, 1994, p. 59). Dessa 

forma, os alunos que apresentaram dificuldades na compreensão do texto foram auxiliados 

pelos colegas de forma espontânea, visto que o objetivo era o grupo finalizar a atividade. Todos 

se motivaram à leitura, a fim de confirmar ou refutar as suposições feitas na pré-leitura. 

Retomando a atividade no grande grupo, a professora fez questionamentos sobre a 

fábula e confirmou se todas as equipes finalizaram o trabalho.  

 
Cena 8     

PSR: E então, quem pode me dizer como era o rato do campo? 
Alunos:  Ele não era chique. Comia só milho e sementinha. Mas não tinha gato... 
PSR: E o rato da cidade? 
Alunos: Era elegante. Usava gravata e morava numa casa bem bonita. Tinha 
muitos quadro e comida gostosa. 
PSR: E o rato do campo gostou da vida que o rato da cidade levava? 
Alunos: Nãããão! Ele queria a casa dele, bem tranquila... 
PSR: E o que tinha de tão bom no campo? 
Alunos: O ratinho podia comer o que gostava. E não tinha perigo...  

 

Durante a confirmação das hipóteses levantadas na pré-leitura, muitos alunos 

participaram das exposições orais, colaborando para que o texto lido fosse compreendido até 

mesmo por aqueles alunos que ainda encontram-se em processo de decodificação 

(MENEGASSI, 2010a). No entanto, a participação se restringiu aos mais falantes e desinibidos. 

O aluno Davi, bem como outros colegas mais tímidos e inseguros, não foram convidados à 

participação no grande grupo, mesmo tendo participado ativamente durante as interações na 

leitura compartilhada com seu grupo de trabalho. Embora já se possa notar um fazer pedagógico 

bem mais preocupado com o desenvolvimento de todos os alunos, algumas atitudes estão 

incutidas nas práticas cotidianas das quais a mudança é parte de um longo processo que ocorre 

paulatinamente. 
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O cuidado na promoção da participação de todos os alunos é mais uma tarefa a ser 

desenvolvida cuidadosamente pelo professor. Normalmente, são os alunos com mais 

discernimento e desinibição aqueles que interagem e participam de todas as atividades.  

No que se refere ao currículo, torna-se essencial observar que diante de um aluno com 

dificuldades, como no caso de Davi, com TFE, o professor precisa buscar metodologias que 

integrem os alunos a fim de desenvolvê-los ‘apesar’ das mais significativas diferenças que 

possam apresentar, em iguais condições. A depender das estratégias utilizadas pelo professor, 

o aluno pode se perceber como parte de um todo que interage e se auxilia, objetivando que o 

respeito pelas diferenças seja efetivo e a almejada participação nas práticas de linguagem ocorra 

no cotidiano escolar.  

Na sequência da atividade, aleatoriamente, a professora solicitou que um aluno lesse a 

parte selecionada como introdução e as demais, na sequência. Para essa atividade também 

foram convidados à leitura os alunos que apresentaram maior proficiência para fazê-la. Os 

textos foram organizados e expostos no mural da classe. Ao serem questionados sobre o 

conteúdo da fábula, verificamos que a leitura proposta foi desenvolvida com eficiência e, 

mesmo os alunos que apresentam dificuldades para compreender um texto extenso, obtiveram 

êxito na atividade. 

Davi recebeu o excerto mais curto do texto. Leu com dificuldade, necessitando do 

auxílio da professora e dos colegas para compreender o conteúdo. No entanto, interagiu com 

seu grupo, ouviu o enredo das partes lidas pelos colegas e colaborou na organização sequencial. 

Foi auxiliado pelos colegas e, juntos, finalizaram a proposta. 

O ensino pode utilizar das inúmeras parcerias que se desenvolvem no cotidiano escolar: 

a leitura compartilhada, colaborativa, o auxílio de colegas mais experientes com as mais 

diversas atividades, etc. O respeito pelo ritmo, potencialidades e dificuldades do outro se 

constrói como elemento imprescindível ao cidadão. 

As etapas do processo de leitura foram discutidas com a PSR tendo em vista a 

importância de conhecer os níveis de leitura dos alunos para poder organizar ações nas quais 

todos possam participar e se desenvolver. Organizar atividades de contextualização textual, 

elaborar perguntas de leitura que possibilitem a localização de respostas por pareamento, mas 

também sejam gradativamente abrangentes a fim de levar o leitor à compreensão de 

informações explícitas e a fazer inferências a partir de seu conhecimento prévio, em um 

processo integrado e contínuo de formação do leitor (MENEGASSI, 2010a). 

Na atividade de produção textual, a professora PSR trabalhou a estrutura do gênero carta 

pessoal e os alunos foram convidados a escrever para o rato da cidade convencendo-o a vir 
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morar no campo. Imbuídos do conhecimento sobre as diferentes características dos dois 

ambientes, trabalhados durante a leitura da fábula, os alunos realizaram a produção escrita, pois 

foram, a partir das atividades desenvolvidas em sala de aula, preparados com os elementos das 

condições de produção textual (MENEGASSI, 2016). 

Na proposta de escrita oferecida aos alunos, foram respeitadas as condições destacadas 

por Menegassi (2016): finalidade do texto, interlocutor constituído, definição do gênero, 

suporte material do texto e o posicionamento do autor e, assim, os alunos apresentaram os 

subsídios necessários à produção solicitada. Destacamos, pois, a importância das ações 

colaborativas que, mediante a leitura de Menegassi (2016), as discussões relacionadas ao texto 

e a elaboração do planejamento resultaram em uma mudança nas ações da professora. 

Para o aluno Davi, cujas produções escritas eram restritas a palavras soltas ou cópias 

pontuais, a produção da carta se deu de maneira espontânea, sem que se observasse preocupação 

com a correção ortográfica ou a escolha de palavras que poderia usar. Utilizou elementos 

estruturais da carta, embora tenha misturado uma síntese da fábula no lugar de utilizar os 

argumentos necessários à atividade requerida, mas produziu um texto coerente que oportunizou 

ao professor o desenvolvimento de estratégias pontuais a fim de auxiliá-lo na reescrita. 

 
 

 
Figura 25   ̶ Carta pessoal - Produção de texto do aluno Davi  ̶  Fonte: portfólio do aluno 

Texto do aluno: 
Querido primo de cidade 
venho aqui na citade vose venho come  
de queizo da cidade mais gostoso da cidade. o rato do campo foi para la ele tinha quizo da uma 
meza seia de queizo e é dinha radoseira e veneno no queizo logo o qeu lenpava a casa viu o rato e 
deu uma fasorata e quase aseor um rata. eles corem muito ade não pote mais o, rato do campo voi 
na foi enpora e ele pesivirio o campo 
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As produções textuais foram recolhidas pelo professor a fim de serem corrigidas e 

trabalhadas sob a perspectiva de que ‘escrever é reescrever’ (MENEGASSI, 2016), 

evidenciando como fundamentais as etapas de revisão e reescrita para o desenvolvimento do 

aluno como produtor de textos.   

No que se refere à correção, neste momento feita pelo professor, convém destacar que, 

de acordo com Serafini (2004), existem diferentes tipos de correção textual, as quais a autora 

define como indicativa, resolutiva e classificatória.  

 

A correção indicativa consiste em marcar junto à margem as palavras, frases 
e períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. Essas correções 
se limitam à indicação do erro [...] A correção resolutiva consiste em corrigir 
todos os erros, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros. [...] Neste 
caso, o erro é eliminado pela solução que reflete a opinião do professor. [...] 
Há uma terceira correção, [...] chamada de classificatória. Tal correção 
consiste na identificação não-ambígua dos erros através de uma classificação. 
Em alguns desses casos, o próprio professor sugere as modificações, mas é 
mais comum que ele proponha ao aluno que ele corrija sozinho o seu erro” 
(SERAFINI, 2004, p. 113-114).  

 

Diante de produções anteriores de seus alunos, a correção resolutiva era tida como a 

única opção utilizada pela professora, visto que não havia tempo hábil de se corrigir os textos 

junto com o aluno, explicando-lhe métodos e estratégias. A partir das ações colaborativas, o 

professor PSR passa a utilizar a correção indicativa como meio de organizar a escrita do aluno. 

Utiliza também a correção classificatória quando, na devolução dos textos para reescrita, 

explica-lhes as estratégias utilizadas e estabelece alguns combinados que deveriam ser 

seguidos, como, por exemplo, nos espaços em que utilizou um asterisco ( * ), os alunos 

refletiram sobre o sinal de pontuação a ser usado. A correção classificatória, pois, não é imposta 

pelo professor, mas depende da compreensão textual e apropriações feitas pelo autor do texto, 

levando-o à revisão e à reescrita. 
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Figura 26   ̶ Texto de um aluno do 4º ano - ensino regular  ̶  Fonte: portfólio do aluno. 

 

Ruiz (2010), fundamentando-se no trabalho de Serafini (2004), aponta um quarto tipo 

de correção, a textual-interativa, a qual caracteriza como uma  

 

[...] forma alternativa encontrada pelo professor para dar conta de apontar, 
classificar ou até mesmo resolver aqueles problemas que, por alguma razão, 
ele percebe que não basta via corpo, margem, ou símbolo. É a espécie de 
recurso adicional de que ele se vale para fazer referência aos problemas que 
deseja apontar. Ou seja, em vez de proceder a uma correção tipicamente 
resolutiva, indicativa ou classificatória, ele se utiliza de um ‘bilhete’ (RUIZ, 
1998, p. 71). 

 

Partindo-se das proposições da correção textual-interativa, o professor deixa de ser 

apenas o revisor que aponta erros a serem corrigidos para configurar-se no interlocutor e 

coprodutor do aluno. A correção passa a ser realizada de modo reflexivo, dialógico, sendo que 

o aluno não pode apenas copiar a escrita correta fornecida pelo professor, mas refletir sobre o 

texto, aprimorando-o. A figura 27 já representa as tentativas de diálogo entre professor e aluno 

buscando levar o autor do texto à reflexão, atitude que não se observava antes das ações 

colaborativas. 
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Figura 27   ̶ Texto de aluno do 4º ano - ensino regular   ̶ Fonte: portfólio do aluno. 

 

O movimento interativo entre a professora PSR e seus alunos passa a ser efetivado de 

modo que não mais se observam atividades corrigidas apenas de modo indicativo, mas ambos, 

professora e alunos, desenvolvem conhecimentos relacionados à escrita, visto que o professor 

estabelece um diálogo direto com o aluno-produtor levando-o a refletir sobre o que diz, como 

diz, oferecendo alternativas e, principalmente, atuando como interlocutor consciente das 

produções discursivas de seus alunos, auxiliando-os nos problemas de conteúdo de seus textos, 

e não se preocupando apenas com a estrutura. 

Durante a aplicação da atividade de reescrita, os alunos solicitaram auxílio, diversas 

vezes, a fim de compreenderem os procedimentos que utilizariam, visto que era a primeira vez 

que recebiam um texto nesse formato de correção – correção textual interativa. A prática, 

entretanto, a partir dos combinados de revisão, oportunizou ao aluno uma reflexão sobre a 

própria escrita e, ao professor, um olhar individual para as produções do aluno, partindo das 

capacidades e dificuldades de escrita de modo particular. 

A partir da adaptação perante os combinados, cada aluno poderá efetivar a reescrita de 

seu texto enquanto o professor pode assistir aqueles alunos que dependem de um auxílio mais 

individualizado e dinâmico, como os alunos que apresentam TFE. 

O aluno Davi, bem como dois outros alunos da turma que apresentam dificuldades na 

produção escrita, necessitaram de auxílio individual na execução da atividade e mais tempo que 

os demais para finalizá-la. No caso do aluno Davi, embora tenha iniciado o texto com a estrutura 

da carta, ele se restringiu a reproduzir fatos da fábula, negando-se a compor argumentos de 

acordo com a solicitação da atividade. A releitura e a revisão foram realizadas com o aluno e a 

produção escrita foi finalizada em SRM (Figura 28). 
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Cena 9 

PSR: Olha, Davi, você começou a carta certinho, porque é como se estivesse 
conversando com o rato. Convidou ele pra vir experimentar os queijos. Mas depois 
você só conta coisas que aconteceram na história que lemos. O que é que vocês 
tinham que fazer na carta? 

       Davi: Chamar o rato pra vim na nossa casa... 
       PSR: Isso. E o que é preciso fazer para convencer ele? 
       Davi: Não sei... 

PSR: O que você diria para um amigo se quisesse convencê-lo a ir passear na tua 
casa? 

       Davi: Ah... mas eu só vou contar pra ele que tem queijo que ele gosta. 
       PSR: Tá certo... Vamos organizar a sua cartinha? 
 
 

 
Figura 28    ̶ Texto do aluno Davi após revisão e reescrita  ̶  Fonte: portfólio do aluno. 

 
A partir do diálogo da cena 9, há uma tentativa de a professora PSR motivar o aluno a 

utilizar argumentos capazes de convencer o interlocutor, a fim de complementar sua carta. O 

professor, nesse momento, passa a atuar como coautor do texto de seu aluno, oferecendo-lhe 

subsídios para o desenvolvimento de suas habilidades de escrita.  

Entretanto, ao comparar o texto original com a versão reescrita, observa-se que o aluno 

não realiza as modificações orientadas pelo professor, primando pela correção ortográfica do 

texto original, tal qual sugerida na correção indicativa (FIGURA 28). Considerando que as 

produções anteriores se centravam em palavras ou frases desconectadas de uma situação 

contextualizada, é preciso valorizar a produção do aluno, que embora necessite ainda de 

aprofundamentos, se bem orientado pelo professor, os desenvolverá gradativamente. 

Para Geraldi (2003, p. 128-129), é necessária uma mudança de atitude do professor 

perante o aluno. “Dele precisamos nos tornar interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, 
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agirmos como reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando, questionando, 

perguntando, etc.”. Na devolução dos textos corrigidos pelo professor, percebemos o interesse 

dos alunos em seguir as orientações dadas em uma atitude de valorização, de ambas as partes, 

daquilo que foi produzido: 

 

Cena 10 

PSR: Olha, B, você poderia dizer para o rato porque é tão bom morar no campo. 
Em sua cartinha você diz que vai ensiná-lo a trabalhar e isso pode assustá-lo, não 
acha? 
Aluno B: É mesmo. Porque ele só qué comida lá na cidade... 
PSR: Olha! Você pode contar pra ele sobre comidas gostosas do campo. O que 
acha? 

 

A interlocução de PSR perante a produção do aluno o leva a refletir sobre dados 

relevantes que estão relacionados à corência textual, porém da forma como a articulação 

autor/leitor é realizada, não há a imposição de certo/errado, mas um estímulo à consciência do 

aluno no uso da língua escrita orientando-o a complementar seu texto com informações 

importantes para a narrativa. A reescrita amplia, através das interferências do professor, as 

habilidades identificadas no NDP do aluno (VYGOTSKY, 1994).  

A modalidade escrita, ao ser executada como trabalho (MENEGASSI, 2016), 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, a compreensão da necessidade do uso de 

diferentes campos lexicais, a reflexão sobre o que dizer, como dizer e para quem dizer. Seja 

qual for o nível de domínio da escrita que o aluno possua, ela poderá ser trabalhada de forma 

individual, desde que o professor aja como interlocutor de seu aluno, respeitando seu discurso, 

servindo como parceiro ao produzir contrapalavras e considerando a escrita como um produto 

social, que faz parte do cotidiano do aluno. Podemos verificar que a produção escrita de Davi, 

dentro dos processos trabalhados pela PSR, pouco a pouco passa a constituir-se com mais 

complexidade e reflexão (Figura 28), encaminhando-se para a importante etapa de “apropriação 

e construção da escrita na sala de aula” (MENEGASSI, 2016, p. 215), pois os apontamentos 

feitos pelo professor ao direcionar o aluno à reescrita, levando-o ao planejamento e observação, 

vão se tornando paulatinamente intrínsecos, expandido-se cada vez mais.  

As questões elencadas por Menegassi (2010b; 2016) são efetivadas na prática a partir 

da interação do aluno que escreve com o interlocutor ao qual se destina a carta e, também, com 

o interlocutor-professor, que dialoga com ele no momento da revisão escrita. Busca-se 

desconstruir os conceitos comparativos de que uns alunos escrevem muito enquanto outros 

erram muito para valorizar o que cada um consegue fazer. No levantamento inicial, Davi era 
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um dos alunos caracterizados pela PER como aqueles que ‘não escrevem nada’ (Diálogo 5), 

cujos textos não havia como corrigir. No entanto, a partir do trabalho com a escrita como um 

processo, com a elaboração de contrapalavras e respeito pelo conhecimento que o aluno possui, 

tomando cada produção escrita como elemento de avaliação individual e contínuo, com 

aplicabilidade social, notamos que o aluno se desenvolve satisfatoriamente dentro daquilo que 

a escola se propõe (MENEGASSI, 2010b; 2016). 

Em decorrência das práticas colaborativas, a reescrita passa a ser vista pela PSR como 

etapa fundamental, uma vez que o produto final antes era apenas “vistado” atribuindo-se uma 

nota, ou sendo foco de críticas sobre aquilo que os alunos ainda ‘não’ sabiam fazer. Retomamos, 

por via dessas estratégias, os pressupostos de Vygotsky (1994) sobre o papel do outro que “é 

de tal modo presente na memória visual do eu, que ele mesmo fornece a contrapalavra”. Quando 

habituado à produção tendo como destinatário um interlocutor presente (o professor, os colegas, 

o destinatário de uma carta, de uma mensagem etc.), o ato de escrever é realizado com seriedade 

e autonomia. É o interlocutor, o outro, no sentido bakhtiniano, que se torna presente 

constantemente definindo as escolhas de quem escreve, como esclarece Menegassi (2006): 

 

[...] seu interlocutor está presente na memória visual no momento da 
produção, definindo as mudanças e alterações no texto a partir das reações 
possíveis do outro. Além disso, o próprio autor torna-se leitor de si mesmo, 
tornando-se o outro de si próprio, autocorrigindo-se [...]. Assim, o outro 
define, inclusive, o gênero discursivo, o estilo de linguagem e o uso da 
convenção linguística, orientando o trabalho do produtor. Na situação de 
ensino, o professor é o outro real, porém, demonstra e conscientiza o aluno 
que sua posição é de leitor e co-autor do aluno, não apenas de corretor e 
avaliador, evidenciando-se uma característica importante do outro, enquanto 
mediador e professor, na concepção de escrita como trabalho (MENEGASSI, 
2006, p. 3). 

 

No contexto da pesquisa, pode-se elucidar a citação de Menegassi com a atividade 

desenvolvida com vistas à produção textual da carta, cujo destinatário (o rato da cidade) 

compunha o outro consciente no momento da escrita, mas o professor é quem se constitui o 

outro real, responsável pela leitura, correção e mediação perante o texto do aluno. 

À concepção de escrita como trabalho preconiza-se orientação à formação docente, 

tornando-se necessário, segundo Evangelista (1998), que o professor compreenda esses 

conceitos para que possa utilizá-los em suas práticas, pois 

 

[...] só a partir da compreensão mais geral do processo de escrita é que o 
professor poderá elaborar um bom planejamento de suas atividades. [...] com 
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a visão antecipada de seus objetivos e dos caminhos que precisa percorrer para 
atingi-los, poderá proporcionar a seus alunos oportunidades de experimentar 
e compreender não apenas as convenções do código (a ortografia, a caligrafia, 
a pontuação e a paragrafação) e os traços típicos do dialeto padrão, necessários 
a um texto formal (a concordância, a regência, etc.), mas também as situações 
de uso da escrita e suas diversas possibilidades de realização 
(EVANGELISTA, 1998, p. 116). 

 

Nesse aspecto, práticas de leitura e escrita com vistas ao letramento se relacionam a uma 

formação linguística docente voltada à diversidade de gêneros discursivos, da cultura local, 

popular e também da cultura dominante, em seus diferentes veículos de circulação e com seus 

modos de dizer nem sempre vinculados à norma padrão, mas que são produzidas sempre com 

o intuito de um interlocutor. 

Em relação às ações pedagógicas desenvolvidas pela PSR, podemos pontuar um 

desenvolvimento significativo. Diferentemente do que ocorria antes das práticas colaborativas, 

as leituras são oferecidas por meio de perguntas de pré-leitura, há abertura para 

questionamentos e os leitores são instigados a fazer inferências que vão além da decodificação 

ou da compreensão literal; as produções textuais têm um interlocutor constituído, fator que 

motiva a escrita, a correção e a criatividade; sob o prisma da PSR, não há alunos que não sabem 

nada, pois todos têm habilidades a serem desenvolvidas. Ainda são muito valorizados os 

gêneros discursivos tradicionalmente escolares (textos literários) em detrimento dos gêneros 

contemporâneos ou locais (músicas, imagens, mensagens de texto, anúncios, cartazes, textos 

orais etc), mas é preciso pontuar que não só o aluno possui uma ZDP a se ampliar, e esta é uma 

importante função a ser desempenhada por uma formação continuada consistente. 

Em uma sessão reflexiva, após a aplicação da atividade, a professora comenta que 

trabalhou com produções de outros gêneros tendo como parâmetro o mesmo modelo de 

correção e observou que os alunos vão se mostrando cada vez mais habituados a receber os 

textos com apontamentos do professor: 

 

Diálogo 6 

PSR: É bom de trabalhar desse jeito, porque eu tinha muita dúvida de como 
trabalhar um texto, como corrigir... É trabalhoso, mas facilita na sala de aula. 
Pesq.: É muito fácil você corrigir com uma caneta vermelha e colar no caderno do 
aluno. Mas aí ele não refletiu sobre o que escreveu. E não há aprendizagem. 
PSR: Você sabe como a turma é. Tem alunos com muitas dificuldades. Agora eu 
corrijo como você me ensinou e enquanto os alunos vão passando a limpo, 
organizando, o Davi lê pra mim e vou organizando junto com ele. Do mesmo jeito 
faço com os outros que não conseguem sozinhos. Mas a cada vez é mais fácil, a 
gente vai pegando o jeito. 
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Pesq.: Às vezes a gente se preocupa muito em ensinar gramática, e os nomes 
‘adjetivo’, ‘substantivo’, ‘verbo’, mas o que importa, na verdade, é que eles saibam 
usar adequadamente essas classes de palavras através da escrita, da oralidade. 
PSR: A gente falha, porque a experiência da gente é bem pouca, mas a gente vai 
aprendendo... 

 

A partir do trabalho conjunto professor/pesquisador em sala de aula, fundamentado por 

leituras e reflexões acerca das práticas escolares, há o novo olhar do professor sobre as 

atividades de leitura e escrita e, também, a efetivação de práticas que possibilitam o 

desenvolvimento de todos os alunos inseridos na sala de aula. Muitas vezes o professor não 

aplica metodologias eficientes por desconhecê-las. Ao afirmar que “É trabalhoso, mas facilita 

na sala de aula”, o professor leva em consideração as primeiras experiências que teve com a 

correção com vistas à reescrita, posto que a tentativa de se corrigir os textos junto com os alunos 

é inviável. Porém, a partir dos combinados com a turma e, especialmente, quando o aluno tem 

consciência de que seu texto será lido e reescrito, suas produções se tornarão cada vez mais 

proficientes. 

O papel do interlocutor, tomado aqui ora pela figura do pesquisador mediante o 

professor, ora pelo professor mediante o aluno, ora pelos próprios alunos mediante si próprios 

ou seus pares, se faz fundamental no ensino significativo, partindo das necessidades individuais, 

das demandas sociais, passando por uma elaboração interna do sujeito, por meio da mediação 

do outro e da atividade em situações efetivas. É o que propõe Vygotsky (1994, p. 156), ao 

afirmar que “a escrita deve ter significado para as crianças, de que uma necessidade intrínseca 

deve ser despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante 

para a vida”. Percebemos que a escrita passa a ocupar um papel importante para Davi, tanto na 

produção de textos com interlocutores definidos, como no crescente desenvolvimento dos 

processos de leitura, realizados objetivamente em sala de aula, ou como atividades sociais ou 

de interesse pessoal. 

De acordo com a professora, os alunos “já esperam ansiosos pelos textos corrigidos. E 

se a gente dá parabéns eles ficam orgulhosos. E quando um fez bem, os outros querem fazer 

também, um quer fazer melhor que o outro” (PSR). Mais importante do que se olhar para o 

texto pronto, é observar o caminho que levou o aluno a ele, as estratégias utilizadas pelo 

professor que culminaram em produções constituídas dialogicamente, transformando os 

discursos do aluno em respostas (MENEGASSI, 2016). Pouco a pouco, a professora e os alunos 

vão aprimorando a correção interativa, desenvolvendo aprendizagens significativas. 
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Mediante ‘a escrita como trabalho’, podemos observar que a aprendizagem ocorre 

paulatinamente, numa ampliação gradativa de conhecimentos. A produção escrita solicitada ao 

aluno, antes tida como pronta e acabada, passa a ser o ponto inicial de um processo que, 

mediado pela PSR, vai ampliando regras e conceitos. Entre a versão inicial e a versão final, 

constitui-se um trabalho constante de avaliação individual, revisão e reescrita. 

Orientados pela prática da escrita como trabalho em sala de aula, desenvolvendo o leitor 

levando em consideração os processos e as estratégias de leitura (MENEGASSI, 2010a; 2010b; 

2016) e amparados nos conceitos do dialogismo bakthiniano (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006[1929]; BAKHTIN, 2003[1979]), a ideia de que alunos com dificuldades de aprendizagem 

não são capazes de ler e escrever é afastada. Fundamentados em nossas próprias experiências 

de aprendizagem, passamos a perceber que cada aluno é capaz de realizar produções escritas 

que serão colocadas em reflexão e motivadas ao desenvolvimento, independentemente do nível 

de escrita em que se encontrem. 

  

4.3 LEVANTAMENTO FINAL  

 

Como fator imprescindível à pesquisa colaborativa, realizamos o levantamento final 

tendo em vista a professora PSR e sua atuação nos dois ambientes aos quais se refere à pesquisa, 

objetivando uma análise do movimento de leitura e escrita em SRM e no ensino regular, após 

as ações colaborativas. Paralelamente, o enfoque se dá no aluno com TFE e suas respostas 

mediante as ações desenvolvidas pelo professor nos dois contextos abordados, com ênfase na 

aprendizagem de leitura e escrita e buscando compreender as implicações do trabalho 

colaborativo. 

 

4.3.1 O movimento de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita após as ações colaborativas 
em SRM 

 

Após as ações colaborativas, verificamos que, diferentemente do que observamos nas 

primeiras interações, quando se ofereciam atividades de cópia do alfabeto e palavras aleatórias, 

a professora PSR passou a preocupar-se com Davi de maneira individualizada, partindo dos 

conhecimentos que ele já possui na busca do desenvolvimento da leitura e da escrita. As 

interações em SRM ocorreram durante dez semanas (Quadro 1), nas quais se desenvolveram 

atividades em sala de aula e se realizaram encontros para planejamento, reflexão e discussão 

com a professora.  
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A leitura de excertos do texto “A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: 

o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual” (BRASIL, 

2010) trouxe aportes que localizaram a professora perante seu trabalho em SRM, esclarecendo 

suas obrigações perante os alunos matriculados no AEE (entre eles o aluno com TFE), suas 

funções como professora especialista responsável pela articulação entre os professores do 

ensino comum e a família e, principalmente, pelo desenvolvimento de um trabalho de 

complementação e suplementação que auxilie o aluno no acesso ao currículo.  

 

Diálogo 7 

PSR: Isso aqui seria bom todos na escola ler. Porque aqui ninguém vê a sala de 
recurso como sala de recurso. Esses dias eu tava trabalhando com uma aluna e a 
professora dela entrou na sala e disse: ‘ela não tem dificuldade de interpretação, a 
dificuldade dela é na escrita, você tem que trabalhar a escrita com ela’, que eu tava 
trabalhando errado. 
Pesq.: Por isso você tem que ter uma avaliação de cada aluno da SRM. Especificar 
o que você usou pra avaliar seu aluno. Escrever, anotar e anexar a avaliação da sala 
de aula também, que o professor do ensino regular vai fazer junto com você. São os 
problemas que ele evidencia e as expectativas de aprendizagem. 

 

A partir das constatações chegadas com o estudo dos textos, a professora PSR começa 

a perceber as falhas ocasionadas na escola pelo desconhecimento das funções de cada um dos 

profissionais que atuam com o aluno. Mudar essa realidade exige trabalho em equipe, 

planejamento, observação e registro das dificuldades e potencialidades do aluno. 

A avaliação de ingresso, feita pelo professor do AEE em conjunto com os professores 

do ensino regular, família e equipe pedagógica, subsidia a elaboração do plano de atendimento 

individual que, paulatinamente, servirá de apoio às ações a serem desenvolvidas nos diferentes 

ambientes frequentados pelo aluno. O PSR começa a se posicionar perante acontecimentos que 

até então não eram questionados devido ao desconhecimento de suas reais funções. 

No que tange ao aluno Davi, o fato de a professora da SRM também ser a professora do 

ensino regular (situação que não é prevista pela legislação, mas que ocorreu por conta de 

mudanças do quadro docente da escola), facilitou o planejamento das ações a serem 

desenvolvidas, pois a docente passa a conhecer o aluno com o qual trabalha, observa-o no 

cotidiano do ensino regular e o atende, mediante suas necessidades, no AEE. Quando se trata 

de professores diferentes, a aproximação e momentos de análise e reflexão sobre a 

aprendizagem do aluno em comum torna-se fundamental, caso contrário, o trabalho 

colaborativo deixa de existir. 
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O trabalho desenvolvido em SRM permite afirmar que o conhecimento sobre o aluno, 

uma avaliação pedagógica de suas habilidades e potencialidades, realizada no momento em que 

o aluno ingressa nessa modalidade de ensino, subsidia o trabalho do professor, que deve ser 

planejado de acordo com a individualidade desse aluno. A partir das leituras dos textos O leitor 

e o processo de leitura (MENEGASSI, 2010b), A escrita como trabalho na sala de aula 

(MENEGASSI, 2016), entre outros aportes teóricos trazidos pela pesquisa, discussões e 

reflexões iniciais entre nós e a professora PSR, a escolha das atividades pela professora passa 

a levar em consideração o aluno e sua ZDP, partindo do que ele já domina – NDR – para aquilo 

que ele é capaz de fazer com auxílio do outro - NDP.  

Das atividades desenvolvidas em SRM, após as ações colaborativas, selecionamos uma 

aula que demonstra as práticas no ensino da leitura e da escrita. A metodologia planejada pela 

professora objetiva a leitura, a compreensão textual e produção escrita. Essas atividades 

obedecem a uma sequência e não deixam o aluno sozinho, como único responsável pelo 

trabalho a desenvolver.  

Ao iniciar a aula, a professora apresentou o livro “A vaca que botou um ovo”, de Andy 

Cutbill, pedindo para que Davi e os colegas observassem a ilustração da capa e levantassem 

hipóteses sobre o enredo. Comentou sobre a autoria e ilustração, importantes para a 

compreensão de que o texto que se lê foi escrito por alguém, assim como os textos que escrevem 

devem objetivar um leitor, fundamentando a escrita como um aspecto puramente social da 

língua (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006[1929]). 

 

 
Figura 29   ̶ Capa do livro   ̶ Fonte: internet. 

 

Cena 11 

PSR: Olha, Davi... o que você me diz sobre esta figura? 
Davi: É uma vaca. Ela tá olhando o ovo... (Lê o título pausadamente) Ela que botô 
o ovo! 
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PSR: E isso pode? O que você acha que aconteceu? 
Davi: O ovo tem pinta... Acho que ela achou o ovo...  
PSR: E onde essa vaca vive? 
Davi: No pasto. 
PSR: Você acha que ela é uma vaca feliz? 
Davi: É... porque ela tá feliz... 

 

Notamos que as perguntas feitas pelo professor ampliam o nível de compreensão de 

Davi sobre o texto não-verbal, desenvolvendo o letramento multissemiótico23, muitas vezes não 

levado em consideração pela escola. O aluno participou pouco das atividades de pré-leitura, 

curioso por ler a história. Todavia, ressaltamos a importância de se trabalhar com atividades de 

pré-leitura e situar o aluno perante as condições de produção textual, práticas pedagógicas que 

passam a ser rotineiras nas aulas da PSR após as ações colaborativas, configurando-se em um 

ganho para a pesquisa. 

A professora ofereceu uma versão no computador a qual foi escolhida por Davi. O aluno 

procedeu a leitura vagarosamente sendo auxiliado pela professora durante toda a tarefa. 

Enquanto lia, foi questionado sobre o significado de algumas palavras, bem como questionou 

também: “O que é ‘arquitetaram’, professora?”; “A vaca tava deprimida porque não sabia 

fazer nada... ela tem depressão...”, por exemplo, desenvolvendo, dessa forma, habilidades de 

compreensão. Assim, a leitura deixa de ser mera decodificação de palavras para se tornar uma 

atividade feita em colaboração com o outro mais experiente. Passa a ser um momento de 

ampliação do vocabulário e reflexões que expandem seu conhecimento de mundo, às quais o 

aluno é levado a partir da compreensão textual. 

Na sequência, a professora pediu para que recontassem oralmente história que leram. 

Davi, com outros dois alunos que participavam da aula, compartilharam as informações dadas 

pelo texto, completando as falas uns dos outros.  

  

Cena 12 

PSR: Por que a vaca estava deprimida?  
Davi: Porque ela não sabia fazer nada... ninguém gostava dela... 
PSR: E qual situação deixou ela mais animada? 
Davi: O ovo... 
PSR: Mas ela botou um ovo mesmo? 
Davi: As galinha amiga dela que botaram... 
PSR: E o que vocês acharam da atitude das galinhas? 

                                                 
23 A noção de ‘letramento multissemiótico’ foi desenvolvida com a professora apenas de modo superficial, com 
informações orais a respeito da importância de se analisar textos de diferentes semioses, orientando o aluno à 
compreensão. 
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Davi: Elas queria ajudá a amiga que tava triste... e o pintinho ficou parecido com 
a vaca... ele fez muuuuu... 
 

Tanto o trabalho com a leitura de textos completos, como o retorno ao conteúdo após a 

leitura a fim de confirmar ou refutar levantamentos da pré-leitura, não eram realizados pelo 

professor antes das intervenções. Ao se comparar com o levantamento inicial, evidenciamos 

uma ampliação significativa nas práticas de leitura desenvolvidas pela PSR. Também a 

valorização dada por ela à leitura através de empréstimos de livros, comunicações orais sobre 

experiências pessoais, contribuíram para a construção dos sentidos textuais e para o 

conhecimento que os alunos, em especial o aluno Davi, vêm desenvolvendo a respeito de si e 

do mundo que o cerca. 

A leitura, para Davi, passou a ser vista como uma atividade prazerosa, com a qual 

interage, descobre coisas, se identifica e se diverte. Embora, muitas vezes, ainda precise de 

ajuda, é visível a motivação para a tarefa, a qual no início do ano era praticamente inviável, 

tanto pela descrença do professor no potencial de desenvolvimento do aluno, quanto pela falta 

de confiança, percepção do possível e busca de superação do próprio aluno. As alterações 

observadas são resultado de um fazer pedagógico preocupado com o desenvolvimento do aluno, 

dedicado perante novas práticas, sensível à observação e à avaliação e aberto ao diálogo, 

características da PSR frente à formação oferecida no decorrer da pesquisa. Na entrevista final, 

a professora diz: 

 

 
Entrevista final - excerto 01 

PSR: O Davi tá alcançando os objetivos e vai conseguir acompanhar a turma pro 
ano seguinte. Ele ainda tem dificuldade em português, mas em matemática ele vai 
bem, é um dos melhores da sala. Na leitura ele melhorou bastante. Hoje eu fiz um 
trabalho de leitura com eles e ele participa muito. No começo, quando eu pedia pra 
ele ler, ele resmungava... Agora eles vêm na biblioteca e eles escolhem os livros e 
levam pra casa. Daí um conta a história pro outro e eles ficam interessados pelo 
livro do outro e, na biblioteca, querem emprestar o livro que os colegas já 
apresentaram. 

 

Podemos verificar na fala do professor a sua mudança de paradigmas, visto que, de 

acordo com as observações realizadas no levantamento inicial, desenvolvia exercícios baseados 

em cópia e escrita de palavras que ‘treinariam’ a leitura para, só então, trazê-la para as práticas 

em sala de aula.  Essa mudança se deu a partir das leituras e reflexões acerca dos processos de 

leitura e de escrita (MENEGASSI, 2010a; 2016); dos diálogos orientadores, como o Dialógo 5 
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e 6; das nossas participações ativas em sala de aula, orientando o aluno Davi, como na Cena 7; 

das interações da professora com Davi, como nas Cenas 6 e 9.  Ao afirmar que “ele ainda tem 

dificuldade em português”, percebe-se que essas dificuldades configuram apenas uma 

observação perante o desenvolvimento que Davi apresenta: não se comunicava, não 

questionava e hoje “ele participa muito”. 

De acordo com Gontijo e Schwartz (2009), é necessário transformar os antigos moldes 

do ensino da leitura e da escrita que priorizam unidades menores da língua, como letras, sílabas, 

palavras e frases descontextualizadas para pôr em prática o ensino baseado nas relações 

comunicativas de leitura e produção textual. Assim, é importante pensar o ensino de língua 

portuguesa como 

 

[...] uma prática social e cultural em que se desenvolvem a formação da 
consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, de 
leitura e de compreensão das relações entre sons e letras. Ela é concebida 
como prática social, porque é uma atividade que se desenvolve entre pessoas, 
em determinados espaços institucionais, em decorrência das necessidades 
geradas pela vida em sociedade que fazem uso da escrita para se comunicar, 
se relacionar com outras pessoas, se posicionar, questionar, concordar [...] 
(GONTIJO, 2008, p. 198).  

 

Ao propor um trabalho interativo com a leitura, sem a cobrança de pareamento de 

informações ou fixação de questões gramaticais, a PSR promove o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, desde a compreensão do que está explícito no texto  ̶  habilidades de 

identificação e reconhecimento, até as informações que estão subentendidas  ̶  habilidades de 

inferência (BRASIL, 2018). A professora desenvolveu em seus alunos o gosto por uma leitura 

prazerosa, cheia de curiosidade e com o objetivo de compartilhar seu ponto de vista com os 

colegas, posicionando-se dialogicamente em réplica ao texto lido (MENEGASSI, 2016). De 

acordo com a fala da professora, Davi não apresentava estímulos à leitura, porém o trabalho 

fundamentado nos processos de compreensão que ela desenvolveu, principalmente durante os 

atendimentos individualizados, propiciou a ele ler com significação. O aluno, ao conhecer suas 

potencialidades, perceber-se capaz, adquire uma relação mais positiva com a leitura. E mesmo 

aqueles que apresentam dificuldades estão aptos ao desenvolvimento leitor, embora precisem 

de auxílio para que possam alcançar os objetivos propostos.  

A fim de trabalhar a produção escrita a partir de um conteúdo conhecido pelos alunos, 

a PSR solicitou que lhe contassem oralmente a história lida e, na sequência, escrevessem uma 

paráfrase do texto lido. 
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Cena 13 

PSR: Agora, da mesma forma como vocês contaram a história pra mim, vocês vão 
escrever. Vamos imaginar que vocês são como o escritor que inventou a história 
da vaca. Vocês vão escrever para os colegas de vocês que não vieram hoje... eles 
vão ler a história...  
Davi: Dá pra desenhar também? 
PSR: Claro! É como fez o ilustrador do livro... Escreve, depois ilustra. 

  

O texto que se segue foi produzido e ilustrado pelo aluno Davi: 

 

 
Figura 30   ̶ Texto e ilustração do aluno Davi   ̶ Fonte: caderno do aluno. 

 

Texto do aluno: 
A vaca que botou um ovo 
A vaca era muito triste e um dia as galinha falou para vaca poque vose esta munto triste mais 
ponque você estamunto triste é ponque eu não sei fazer nata os outos vaca sabe passar babaneira e 
anda de bicicleta e eu nasi vasenata 

 

Desde o início do processo observado nessa aula de leitura (Cenas 11 e 12), a PSR 

incentiva o levantamento de hipóteses, questiona, instiga os alunos a refletirem, levando-os ao 
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desenvolvimento de habilidades de compreensão. Embora a professora ainda tenha dificuldade 

em criar situações significativas de comunicação que extrapolem as paredes da escola, suas 

orientações demonstram ciência da interlocução, em um processo significativo de alteração de 

suas práticas. Quando solicita a produção escrita, o aluno está inteirado do que dizer, por que 

dizer e para quem dizer. Segundo Angelo (2015, p. 48), é a orientação para o outro e para uma 

finalidade que determinam as decisões tomadas pelo aluno, fator pelo qual se entende a escrita 

como um espaço de relações sociais no qual locutor e interlocutor se posicionam como sujeitos. 

O autor do texto, nessa abordagem, tem como objetivo um interlocutor real, 

estabelecendo para a escrita uma comunicação efetiva. Levando em consideração as 

dificuldades de escrita que o aluno possui, pode-se avaliar de modo amplamente positivo o 

desenvolvimento que se observa no processo de ensino-aprendizagem. A linguagem escrita 

assume a função comunicativa, primordial para a produção textual, e percebe-se o empenho de 

Davi em selecionar excertos da história para registrar. A produção escrita é realizada com 

motivação, diferente das primeiras produções relatadas, anteriormente às ações colaborativas, 

de cópia do alfabeto, palavras aleatórias e termos ligados ao ensino da gramática. 

 

Entrevista final– excerto 02 

PSR:  Eu gostei da experiência aqui, é bem diferente da sala de aula. Aqui a gente 
trabalha de um modo diferente, porque lá você não tem o tempo de tá ali juntinho. 
Um dia eu dei uma prova pro Davi, era uma recuperação. Ele falou pra mim: 
“professora, eu gostei mais de fazer aqui porque aqui eu pergunto, e lá eu tenho 
vergonha”.  
[...]  
No começo o Davi era muito fechado. Agora tá mais fácil porque ele vem até a 
gente. Antes ele só copiava, se fizesse tava bom, se não fizesse também. Hoje ele é 
muito diferente. Ele melhorou bastante na leitura, melhorou muito a letra, e só deu 
uma relaxada agora porque ele tem outros interesses, quer brincar, conversar com 
os colegas... 

 

O trabalho desenvolvido em SRM é sistematicamente avaliado a partir dos benefícios 

que traz ao aluno, oportunizando a ele o acesso ao currículo. Nas avaliações iniciais, Davi não 

questionava, não conversava, lia e escrevia com muita insegurança. Os relatos da PSR na 

entrevista final deixam claro o desenvolvimento do aluno, que se tornou participativo, emite 

opiniões, lê e escreve com motivação, sem dar importância primordial aos erros que ainda 

comete em relação à norma culta da língua e, muitas vezes, ela precisa chamar-lhe a atenção 

em razão das brincadeiras e conversas que se observam em sala de aula. Davi ainda apresenta 

dificuldades de leitura e escrita e continua necessitando de atendimentos específicos, mas se 
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desenvolveu amplamente quando comparado ao início da pesquisa. Essa mudança de atitudes 

é fruto de um trabalho colaborativo, que se desdobra perante situações reais, dados concretos, 

que possibilitam a busca de soluções observadas na prática, proporcionadas por leituras, 

discussões, reflexões, planejamento e análise (DESGAGNÉ, 2007). 

De acordo com a abordagem histórico-crítica, todas as funções psicológicas superiores 

consolidam-se nas experiências que o sujeito tem com outras pessoas (VYGOTSKY, 1994). 

Sendo assim, é evidente a necessidade de formação continuada para o aprimoramento das 

dinâmicas pedagógicas utilizadas pelo professor, tanto quanto essas relações interpessoais são 

necessárias ao desenvolvimento satisfatório dos alunos. Durante a pesquisa, essa formação 

aconteceu com a interação professora/pesquisadora, as aprendizagens geradas pelos textos 

lidos, as discussões perante os resultados observados e avaliados, a elaboração de planos de 

trabalhos, as práticas em sala de aula, revelando resultados amplos e satisfatórios tanto para o 

professor quanto para os alunos. Notamos a necessidade de se estender uma formação voltada 

à leitura e escrita também aos demais profissionais que atuam com o educando. 

Nessa perspectiva, conforme Vygotsky (1994, p.74), todas as experiências vivenciadas 

pelos sujeitos acabam por ser internalizadas promovendo “a reconstrução interna de uma 

operação externa”. Compreendemos, então, que as relações sociais desenvolvidas na escola têm 

importância crucial no desenvolvimento das crianças. O trabalho com o aluno com TFE deve 

prescindir um profissional que atue de forma consciente, planejada e intencional, que valorize 

as potencialidades do aluno em detrimento de suas dificuldades, considerando como 

fundamentais as relações entre os sujeitos que compartilham o espaço escolar, conforme 

podemos observar nas ações da professora após as intervenções. 

Durante as observações e entrevistas com o professor colaborador, fica evidente que as 

relações conscientes entre os diferentes profissionais da escola objetivando construir o 

desenvolvimento do aluno, em parceria, não ocorrem. Muitas vezes tem-se a impressão de que 

cada um é responsável pela parte que lhe cabe sem se envolver com o trabalho que os colegas 

desenvolvem. No que se refere ao aluno, a mudança de posicionamento da professora PSR 

mediante suas dificuldades e limitações, colocando-se como sua interlocutora, orientando-o e 

motivando-o ao trabalho colaborativo com seus pares, promoveu o aluno em todos os âmbitos 

observados, da aprendizagem aos relacionamentos. 

Cabe ainda a abordagem de que a SRM é uma modalidade complementar de ensino que, 

fundamentalmente, deve estar associada às práticas da escola como um todo. No decorrer desta 

pesquisa, verificamos que há a necessidade urgente de se esclarecer as funções desenvolvidas 

no AEE em SRM ao conhecimento de toda a comunidade escolar, visto que o trabalho da SRM 
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é primordialmente colaborativo, no qual cada profissional desempenha uma tarefa conjunta que 

tem como objetivo o desenvolvimento de todos os alunos. 

  

Entrevista final - excerto 03 

PSR: Em SRM, a principal dificuldade é a falta dos alunos. Falta a conscientização 
dos pais... A maior dificuldade é fazer os pais entenderem que é importante... Eu 
não consegui uma reunião com os pais dos alunos, foi com poucos que eu conversei. 
Eu acho que vou fazer agora que está começando o bimestre. Eu fiz os relatórios do 
semestre e acho que é uma boa ideia mostrar para os pais. 
[...] 
Tem alunos que chegam aqui e querem fazer a tarefa. Tem alunos e professores que 
pensam que a SRM é pra fazer tarefa e colocar o caderno em dia. Eu tenho dito que 
nós temos nossas atividades daqui e, se sobrar tempo, fazemos a tarefa, mas que é 
pra ser feita em casa... 
[...] 
Com os professores, não mudou nada ainda... é difícil... É muito difícil conversar 
com os professores. Às vezes eu consigo conversar um pouquinho dentro da sala, 
no corredor... na hora-atividade eles não querem que atrapalhe... Às vezes eu pego 
o caderninho do aluno e vou na sala de aula, dou uma disfarçada pra poder ter uma 
conversa.... 

  

Mediante a situação descrita pela professora e, de acordo com o que vem sendo 

evidenciado em estudos como os de Salomão (2013), Zuqui (2013) e Rios (2014), relacionados 

ao AEE, convém reafirmar as determinações presentes na legislação brasileira ao fundamentar 

o atendimento a ser despendido aos alunos em SRM: 

  

Quanto aos profissionais envolvidos no AEE, um aspecto relevante é que os 
professores tenham formação que lhes possibilite essa atuação específica, 
além da articulação desses professores da educação especial com os 
professores do ensino regular. Além disso, é fundamental a participação das 
famílias, recebendo orientações e trocando experiências, bem como o diálogo 
com os demais serviços públicos de saúde, assistência, entre outros. Por fim, 
ressalta-se que a relação entre professor da sala regular e o professor de SRM 
deve ser de um trabalho harmonioso, em parceria, buscando a eliminação de 
barreiras atitudinais e favorecendo a aprendizagem e desenvolvimento desses 
alunos (BRASIL, 2012, p. 36). 

 

O aluno da SRM não é aluno do professor do AEE. Ele é aluno da escola, ele é membro 

de uma família, e somente o desenvolvimento de práticas conjuntas, mediadas e colaborativas, 

serão capazes de promover o desenvolvimento cognitivo e social, papel que cabe às entidades 

denominadas educadoras e aos membros que delas fazem parte. 

Em virtude das discussões e resultados obtidos nesta pesquisa, propomos que o tema 

seja levado às etapas de formação continuada oportunizadas pelas escolas a todos os 
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profissionais que nela atuam, intuindo estabelecer a atuação específica, consciente e em parceria 

com a comunidade escolar, tendo em vista o bom desempenho de todos os educandos. 

Sugerimos que pesquisas relacionadas ao trabalho colaborativo entre professores do 

AEE e professores do ensino comum sejam desenvolvidas com o intuito de fortalecer práticas 

articuladas que complementem a aprendizagem de alunos com NEE ou TFE, orientem 

profissionais à avaliação, planejamento e execução de práticas pedagógicas conscientes, que 

vão ao encontro das necessidades dos educandos, independente de seus níveis de escolaridade, 

em uma perspectiva dialógica, valorizando-se as habilidades individuais a fim de criar e 

consolidar a ZDP. Outrossim, observamos práticas fundamentadas no ensino de gramática e de 

ortografia, cristalizadas pela escola como pré-requisito para a leitura e escrita. Faz-se necessário 

dar subsídio a esses profissionais a fim de que capacitem seus alunos a serem leitores críticos, 

conhecedores de gêneros discursivos que são valorizados culturalmente e também os que se 

convencionam pela cultura de massa, nos diversos veículos de circulação, aos quais as normas 

linguísticas se aplicam como consequência do contexto social dos diferentes discursos, e não 

como prerrogativa para que eles sejam efetivados. Igualmente, a formação para o ensino da 

escrita deve pressupor uma avaliação individualizada e ser construída paulatinamente através 

de um trabalho de reflexão, interlocução e reescrita, através de um processo contínuo e 

espontâneo, que não pressupõe a aprendizagem de regras e normas da língua.  

 

4.3.2 O movimento de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita do aluno com TFE na classe 
comum após as ações colaborativas  

 

As primeiras observações no ensino comum, seguidas das reflexões junto aos 

professores colaboradores que iniciaram a pesquisa (PER e PSR), apontaram para a necessidade 

de práticas pedagógicas que efetivassem o ensino da leitura e da escrita. A preocupação dos 

professores era muito direcionada ao ensino de gramática e as leituras serviam de pretexto para 

esses exercícios. As produções escritas eram criticadas pela falta de criatividade e excesso de 

erros cometidos e as professoras pontuavam a dificuldade na realização da correção individual, 

em especial dos alunos que não escreviam ‘nada’. Os textos eram corrigidos de modo a pontuar 

erros de gramática e ortografia e não havia retorno para uma reescrita. 

A partir das reflexões ocasionadas através das ações colaborativas, motivada pelo 

crescente gosto pela leitura, a PSR organiza uma metodologia em sala de aula levando seus 

alunos semanalmente à biblioteca, onde cada um escolhe um livro e, durante a semana, 

apresentam oralmente o enredo aos colegas de sala de aula, cada qual fazendo observações 
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sobre o que achou relevante no texto lido. Essa prática, ao longo das aulas observadas, tem 

desenvolvido não só o interesse pela leitura, mas a oralidade, a consciência das funções de 

locutor e interlocutor e a desenvoltura na organização de ideias a fim de se falar em público. 

Ademais, a leitura prevê contextos de interlocução, dialógicos, sociais, que repercutem 

inferências, críticas, elaborações intrapessoais – processos evidenciados nas ações 

colaborativas a partir das reflexões acerca das etapas do processo de leitura (MENEGASSI, 

2010a) – que não se constroem por meio da leitura de palavras soltas ou frases 

descontextualizadas, conforme evidenciávamos no início da pesquisa. 

Ao iniciar o trabalho com o aluno Davi, apontamos, entre as características observadas, 

um excesso de timidez, a incorporação do fracasso, a ausência total de questionamentos ou 

posicionamentos em sala de aula e, também, nenhum relacionamento com os colegas. 

Resultante do trabalho colaborativo em SRM, podemos observar nesta etapa um aluno mais 

confiante, comunicativo e participativo. No desenvolvimento de práticas de leitura com a turma 

do 4º ano, a professora PSR leva semanalmente os alunos à biblioteca, onde escolhem livros 

que leem e apresentam para a classe. Davi foi auxiliado em SRM na leitura do livro que 

escolheu, ‘Lugar de bicho’24, e fez questão de apresentá-lo à turma, contando a história e 

mostrando aos colegas as ilustrações. Por essa atitude, evidenciamos a importância que o 

professor desempenha perante o aluno: as contra-palavras, o despertar da curiosidade, o 

estímulo à descoberta através da leitura, a promoção das habilidades individuais, a elaboração 

de atividades e situações significativas, não somente com o aluno que apresenta dificuldades, 

mas com toda a turma, que reconhece e respeita os ritmos e particularidades de cada colega. 

Angelo (2015, p. 41), retomando os conceitos de Vygotsky (1994), aborda a mediação 

como um processo que caracteriza a relação do ser humano com o mundo, relação que acontece 

por intermédio de um elemento de intervenção e não de forma direta. Trata-se de uma relação 

onde “o processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado” 

(VYGOTSKY, 1994, p. 53). Podemos observar, no contexto da pesquisa, que uma 

transformação externa, dada pela nossa presença, pelas leituras, análises e discussões, primeiro 

modificou as atitudes da professora PSR que, por sua vez, conduziu uma função mediadora 

orientando o aluno Davi. Esse aluno, mediando a si mesmo, internamente, passa a transformar 

as próprias atitudes, o que constitui, nos termos de Leontiev (2004, p. 318), “a verdadeira fonte 

do desenvolvimento humano”. 

                                                 
24 TÁVORA, Viviane Veiga. Lugar de bicho. Ilustração Clara Glavilan. São Paulo: Guia dos Curiosos 
Comunicações. 2013. 
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Além das estratégias de leitura espontânea, posteriormente compartilhadas em sala de 

aula, selecionamos algumas atividades desenvolvidas pelo professor após as sessões reflexivas, 

que demonstram a mudança de atitude do professor perante o ensino de leitura e escrita. 

O trabalho direcionado à leitura de diferentes textos, realizado de forma silenciosa e sem 

abertura para questionamentos e compreensão, e que se resumia ao pareamento de informações, 

cedeu lugar a atividades significativas, com propostas de pré-leitura, abertura para 

questionamentos sobre vocabulário, inferência do significado de palavras e perguntas de leitura 

que levam o aluno a localizar informações explícitas, mas também exigem a compreensão de 

fatos implícitos ao texto, exigindo posicionamento e compreensão de mundo. Percebemos o 

desenvolvimento de habilidades de leitura (CARVALHO, 2018; MENEGASSI, 2010a) cada 

vez mais consistentes nas práticas da professora e dos alunos. 

Uma das atividades propostas teve como base um texto curto, intitulado “O palhaço 

Caolho”. Antes de distribuir o texto, a PSR realiza uma atividade de pré-leitura levando seus 

discentes à construção de expectativas, motivando-os à leitura:  

 

Cena 14 

PSR: Hoje vamos ler um texto que tem como título ‘O palhaço Caolho’ (escreveu o 
título no quadro). Quem sabe me dizer o que é ‘caolho’? 
ALUNO: É igual um pirata que só enxerga com um olho... 
PSR: Isso mesmo. Então esse palhaço deve enxergar só com um olho?  
ALUNOS: Sim... É... 
PSR: E por que esta palavra foi escrita com letra maiúscula? 
ALUNOS: Porque é o nome dele! 
PSR: Exatamente. Caolho é o nome do palhaço... E como vocês acham que o 
Caolho pode ser? 
ALUNOS: Engraçado... ele dá cambalhotas... não enxerga direito... 
PSR: Vou entregar os textos e quero que vocês leiam com muita atenção. Vamos 
conhecer o Caolho. 

 

Notamos, no direcionamento dado pela professora PSR, que a atividade é conduzida de 

acordo com os processos de leitura, prática que passa a ser rotina nas atividades com diferentes 

gêneros discursivos apresentados à classe. Embora ainda se utilize de um texto produzido para 

o ensino de ortografia, ela não se prende à localização de palavras que são escritas com o dígrafo 

que pretende fixar, mas explora informações do texto que colaboram para o desenvolvimento 

de uma leitura atenta e produtiva cujo objetivo é ‘conhecer o Caolho’, e não ler para responder 

perguntas sobre o texto. 
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Figura 31   ̶ Texto 'O palhaço Caolho'   ̶ Fonte: diário do professor. 

 

É solicitada uma leitura silenciosa, na qual deveriam ser grifadas palavras cujo 

vocabulário fosse desconhecido. Após esclarecer algumas dúvidas individuais, a professora 

PSR solicita a leitura em voz alta, para a qual proporciona oportunidade para que todos os 

alunos leiam um parágrafo, repetindo o texto algumas vezes. Importante destacar que nenhum 

aluno se recusa a fazê-lo e, mesmo em face das dificuldades observadas na leitura de alguns 

alunos, dentre os quais, Davi, a turma permanece em silêncio, respeitando as individualidades 

e o ritmo dos colegas. 

Davi lê o parágrafo lentamente, após ter sido auxiliado pelo colega da frente a se 

localizar no texto. Sua leitura, nas palavras constituídas por sílabas complexas, ainda é silabada, 

pois se encontra ainda em processo de formação como leitor, mas não se observa receio ao fazê-

lo, de acordo com suas possibilidades. É perceptível a satisfação que sente ao finalizar a tarefa, 

numa atitude de superação, autoconhecimento, autoconfiança e entrosamento com os colegas. 

As metodologias adotadas pela professora estabeleceram práticas que passaram a ser 

vivenciadas em sala de aula, garantindo a participação de todos os alunos. 

 

Entrevista final – excerto 04 

PSR: Eu notei diferença no Davi, até as notas dele melhorou... só que eu notei 
assim... que agora a gente elogiou ele, a mãe ficou feliz que ele tirou tudo nota boa, 
e ele deu uma relaxada, sabe... Hoje eu coloquei ele perto da minha mesa... troquei 
de lugar na sala porque ele tava só conversando... e ele era um aluno que nem 
levantava, né? Ele não se relacionava com ninguém... E eu tenho que cortar o Davi 
na sala agora, porque ele faz a atividade correndo tudo e tá batendo papo... Por um 
lado é bom porque ele evoluiu bastante e os colegas não julgam as dificuldades que 
ele tem... 
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O posicionamento de acolhida e de valorização das capacidades individuais que foram 

despendidos pela professora PSR através de interações em diversos níveis, são responsáveis 

pela mudança de atitude do aluno que outrora permanecia sentado, silencioso, sem questionar 

ou manter contato com nenhum colega. A sociabilização de pessoas tão diferentes entre si, o 

respeito pelas dificuldades e potencialidades passa a ser uma realidade na turma que Davi 

frequenta, resultado de uma mudança de atitude pedagógica. 

Na sequência da atividade relativa ao texto, a professora PSR faz questionamentos aos 

alunos, primeiro de modo oral e, depois, através de perguntas sobre a leitura as quais levam o 

aluno a não somente parear respostas, mas também inferir sobre o texto, como “Por que o 

Caolho se cansou do circo?” e “O que o levou a voltar?”, por exemplo. Percebemos, por meio 

desses apontamentos, que a professora evidencia maturidade perante os processos de leitura, 

levando seus alunos, através de importantes ações pedagógicas, a refletirem sobre o texto 

fazendo inferências que não estão explícitas, mas que são fundamentais à formação do leitor 

consciente.  

Em outra aula, a professora trabalha com a leitura da fábula ‘A cigarra e a formiga’, de 

Esopo, em uma adaptação de Ruth Rocha. As atividades de pré-leitura se dão de modo 

espontâneo, visto que a maioria das crianças já conhecia alguma das versões da fábula. 

 

Cena 15 

PSR: Hoje vamos ler uma fábula bastante conhecida. Quem lembra o que é uma 
fábula? 
ALUNO: É uma história que os bichos são como gente... 
PSR: Isso mesmo. E o que tem no final de toda fábula?  
ALUNOS: Uma coisa pra gente aprender! (...) Uma moral! 
PSR: Isso mesmo! Quem já conhece a fábula da cigarra e da formiga? 
ALUNOS: (Praticamente todos demonstraram conhecer a história) 
PSR: Existem várias versões diferentes, porque é uma história muito antiga, 
contada oralmente. E cada um que conta acaba mudando um pouquinho... Vocês 
vão ler hoje uma versão que foi escrita por uma escritora muito famosa chamada 
Ruth Rocha. Ela escreveu muitas histórias para crianças. 
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Figura 32   ̶ A cigarra e a formiga   ̶ Fonte: diário do professor. 

 

Após a leitura, realizada de forma silenciosa e, depois, de modo compartilhado, um 

parágrafo por aluno, a professora questiona se já conheciam essa versão da história e solicita 

que apontem outras versões as quais já leram ou ouviram. Durante a explanação oral, solicita a 

alunos pontuais que colaborem oralmente, entre eles, Davi, que diz já ter assistido um desenho 

em que a cigarra morre congelada.  

No levantamento inicial da pesquisa, também houve a leitura de uma fábula, entretanto 

a atividade se deu sem nenhuma contextualização para o texto que os alunos receberiam e 

nenhum auxílio para o trabalho desenvolvido após a leitura. O texto foi distribuído em meio 

impresso, lido de forma silenciosa, sem inferências de significação a termos desconhecidos, 

com perguntas que levavam ao pareamento de informações, mas não ocasionavam 

compreensão. Os processos de leitura e a mediação do professor eram completamente 

desconsiderados.  

Diferente do que se dava anteriormente às ações colaborativas, agora não só os alunos 

que se dispõem espontaneamente a participar são ouvidos, mas a professora assume uma 

postura na qual os mais tímidos, os menos participativos, também são estimulados à 

participação. 

Na sequência, solicita atenção à última frase do texto: “Muito bem, pois agora dance!”, 

pedindo aos alunos que esclareçam a fala da formiga. Há pelo menos duas acepções aceitáveis 

para o imperativo ‘dance’, uma literal e outra figurada, que denota uma atitude negativa a ser 

executada pela cigarra. De acordo com os alunos: “passar fome”, “morrer de frio”, “trabalhar”, 

entre outras. 
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A professora orienta a turma à reescrita da fábula, explicitando um final no qual fique 

claro o que acontece com a cigarra. As produções dos alunos são recolhidas para correção pela 

PSR em uma prática que se tornou constante no cotidiano escolar, levando-se em consideração 

‘a escrita como trabalho’. O aluno Davi produziu o texto que se segue: 

 

 
Figura 33   ̶ Texto do aluno Davi   ̶ Fonte: caderno do aluno. 

Texto do aluno: 

A cigarra e a forniga 
Era um vesz a cigarra e a formiga eles estavam na floresta e os forniga so trabalhava e a cigarra 
sacantava A as fomiga so trabalhava e trabalhavatrabalhava... mointo e logo o inverno elogo caiu 
neve elogo a cigarra bateu na porta e a cigarra faloueu nao denho nada para momenao denho trigo 
e folhas logo e foimorre de fome e o que você fez durante o verão e so contei e agora dance. Ela 
morreu de fome na porta do formigeiro. 

 

Os textos dos alunos da sala regular foram devolvidos para reescrita, após terem sido 

corrigidos de acordo com os diferentes modelos indicados por Serafini (2004) e Ruiz (2010), 

dependendo das necessidades apresentadas pelo aluno. A correção textual-interativa, com 

bilhetes questionando e orientando a reescrita, estavam presentes na maioria dos textos dos 

alunos, seja como orientação, seja como elogio. 

São nítidos os avanços do professor em relação às produções de seus alunos, 

comparando-se com a situação anterior às ações colaborativas. A interação através dos bilhetes 

textuais lhe oportunizou a correção individual dos textos dos alunos com diferentes níveis de 

aprendizagem que dividem sua sala de aula. A formulação de combinados específicos vem 

deixando a atividade cada vez mais produtiva para professor e alunos, e enquanto a maioria dos 
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educandos revisa e reescreve seus textos, o professor pode trabalhar individualmente com os 

alunos que apresentam maiores dificuldades.  

Enquanto os alunos da turma reescreviam seus textos de forma independente, orientados 

pelas correções interativas feitas por escrito pela PSR, o texto de Davi foi lido por ele e corrigido 

de maneira presencial e individualizada pela professora que fez oralmente os questionamentos 

escritos nos textos dos outros alunos da classe. Primeiramente, Davi leu para a professora e, 

durante a leitura, reconheceu algumas trocas que cometeu. Em uma segunda leitura, em parceria 

com o professor, foram discutindo possíveis alterações a serem realizadas na escrita: correções 

ortográficas, uso de elementos coesivos tais quais: substituições, elipses, pontuação, etc. O 

professor passa a atuar como o interlocutor do aluno, questionando, reforçando ideias, 

relembrando conceitos que já haviam sido estudados em aulas anteriores: 

 

Cena 15 

PSR: Veja, Davi: era um vez... 
Davi: umA vez... 
PSR: Quem são esse ‘eles’ que você escreveu aqui? 
Davi: A cigarra e a formiga... 
PSR: Então... você acabou de escrever os nomes deles... é como se você dissesse 
duas vezes a mesma coisa...  
[...] 
PSR: Quando a gente fala, nós dizemos ‘as formiga’, mas na escrita precisa ser ‘as 
formigas’... as formigas trabalhavam... 
[...] 
Davi: (lendo seu texto) e logo o inverno e logo caiu neve e logo a cigarra... Tem 
muito logo... 
PSR: É verdade... podemos tirar alguns e colocar vírgulas separando as coisas que 
aconteceram... 

 

Ao comentário da professora, com pena da cigarra que morreu de frio, Davi resolve 

alterar o final e, por mais que ela insistisse que na versão clássica a cigarra morre por não ter 

pensado em seu futuro, Davi modifica seu texto que tem como resultado: 
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Figura 34   ̶ Texto do aluno Davi após reestruturação  ̶  Fonte: portfólio do aluno. 

Texto do aluno: 

A cigarra e a fromiga 
Era uma vez A cigarra e a formiga estavam na “floresta” e as formigas só trabalhavam e a cigarra 
só contava. As formiga só trabalhavam, e trabalhavam e, trabalhavam... 
E logo o inverno chegou, caiu neve e logo a cigarra bateu na porta e falou: 
̶  Eu não tenho nada para comer, não tenho trigo e folhas, logo eu vou morrer de fome.  
̶  E o que você fez durante o verão? 
̶  Eu só cantei. 
̶  Agora dance! 
Passou o inferno e a cigarra estava congelada. As formigas fizeram fogo e derreteu o gelo. A cigarra 
sempre trabalhou com as formigas. 

 

Em relação às primeiras produções escritas, tanto as realizadas pelo aluno Davi, quanto 

as desenvolvidas pela professora, podemos notar um grande avanço no domínio da 

compreensão das funções da linguagem escrita. As atividades de ortografia e gramática ainda 

são desenvolvidas, mas se relacionam a contextos da escrita nos quais são evidenciados como 

reais, frutos da dinâmica comunicativa. Em se tratando do desenvolvimento de Davi, a 

professora PSR comenta: 

 

Entrevista final – excerto 05 

PSR: As principais dificuldades na sala regular são a distração dele e a preguiça. 
Não precisa fazer nenhuma adaptação pra ele... ele faz as atividades junto com a 
turma...Hoje ele faz correndo as atividades pra conversar com os colegas.... Eu fiz 
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atividades em duplas...eles escolhem as duplas, aí eu comecei a escolher, pra que 
fosse mais produtivo... 
[...] 
Quando eu vejo que o Davi não acompanha, se tá com preguiça, eu tenho trabalhado 
mais individual com ele. Enquanto os outros estão trabalhando, eu dou auxílio pra 
quem tá com dificuldade. 
[...] 
O Davi precisa continuar em SRM, mas precisa de conscientização da família. Eu 
percebo que a mãe não cobra que ele estude... não cobra que ele faça tarefa... E pra 
ele fazer eu precisei tirar coisas que ele gostava em sala de aula, usar meios que não 
precisava... Porque a tarefa é importante e em casa ele não faz. 

  

O desempenho de Davi é visível, tanto na aprendizagem dos conteúdos escolares, 

quanto em sua socialização. O fato de conversar, querer finalizar as atividades rapidamente para 

interagir com os colegas é também uma conquista da professora PSR, que o encorajou à 

participação, ao questionamento, à igualdade perante os colegas de classe. 

Há muito a avançar, como no posicionamento do professor perante seus alunos, na 

escolha de atividades mais significativas e que contemplem diferentes gêneros discursivos e 

multissemióticos, na oferta de atividades adicionais e diversificadas que minimizem a dispersão 

de Davi e também de outros alunos, no estímulo à participação colaborativa de todas as pessoas 

que fazem parte da comunidade escolar e, fundamentalmente, da família, cuja participação 

observou-se quase inexistente. 

Todos os elementos descritos nesta pesquisa tornam evidente o fato de que a formação 

continuada, o trabalho colaborativo mediado pelo outro mais experiente, é capaz de 

proporcionar mudanças visíveis que ocorrem no interior dos indivíduos transformando 

definitivamente suas práticas e seu modo de ver o mundo que o cerca. 
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CONCLUSÃO 

 

As dificuldades no ensino da leitura e da escrita aos alunos com condições peculiares 

de aprendizagem (STREIECHEN, 2018), em todas as etapas do ensino, foram as motrizes que 

desencadearam esta pesquisa. Ao longo de nossas experiências em sala de aula, no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em Classe Especial, em SRM e no ensino regular, no trato com 

alunos e profissionais da educação, observamos que existem muitas perguntas sem respostas 

que são perpetuadas por um sistema de ensino que objetiva metas quantitativas em detrimento 

da qualidade dos resultados que a educação deveria almejar. Como atender a diversidade dos 

alunos em sala de aula? Como proporcionar a interação e a cooperação? Como desenvolver 

metodologias que aproximem as atividades escolares das práticas sociais? Como identificar e 

valorizar o conhecimento prévio dos alunos? Como selecionar materiais adequados? Como 

avaliar e redirecionar propostas de modo individualizado? Esses questionamentos em relação 

às dificuldades percebidas no processo de ensino/aprendizagem se repetem, entrelaçam-se e 

geram uma sensação de impotência perante situações específicas de ensino e de aprendizagem. 

A procura por respostas significativas, propósito dos professores comprometidos com o 

desenvolvimento de seus alunos, nos levou à pesquisa de teorias e práticas a serem 

compartilhadas com o professor colaborador e seus alunos, em especial um aluno com TFE. 

Fundamentados pelos princípios dialógicos do Círculo de Bakhtin, inerentes à 

linguagem, pelos pressupostos da teoria histórico-cultural, com base em Vygotsky, nos aportes 

da Linguística Aplicada Contemporânea e pelo viés metodológico da pesquisa colaborativa, 

delimitamos como tema as ações colaborativas em contexto escolar no ensino de leitura e de 

escrita a um aluno com TFE. Foram promovidas, no âmbito da formação continuada, diversas 

ações colaborativas junto a uma professora de SRM e ensino regular – 4º ano do Ensino 

Fundamental, de modo a lhe propiciar condições para a atuação consciente em relação aos 

processos de leitura e de escrita nos diferentes contextos em que essa professora trabalha. 

Nessa perspectiva, retomamos o primeiro objetivo específico delineado na investigação 

– caracterizar o aprendizado da leitura e da escrita do aluno com TFE. Como parte do processo 

da pesquisa colaborativa, realizamos o levantamento das condições iniciais referentes à leitura 

e à escrita de Davi, aluno do 4º ano do Ensino Fundamental, diagnosticado com TFE. 

Percebemos um aluno alfabetizado, mas que geralmente apenas copiava, necessitando de 

auxílio para a realização das atividades. Em relação à leitura, demonstrava dificuldades nas 

habilidades de compreensão, como em realizar antecipações acerca do conteúdo do texto, 
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localizar informações explícitas em um texto e fazer inferências; em relação às habilidades de 

produção escrita, apresentava dificuldades em usar adequadamente a pontuação, selecionar 

informações sobre determinado assunto, escrever com uma finalidade e para um público como 

leitor e organizar as ideias em um texto. Além disso, mostrava-se inseguro no trato com o outro, 

introspectivo, e evidenciava a supervalorização do erro em detrimento dos seus acertos, em uma 

visível incorporação do fracasso escolar. 

 No que se refere ao segundo objetivo – assinalar a concepção de leitura e de escrita 

manifestada por um professor de SRM e de classe comum do 4º ano do Ensino Fundamental – 

verificamos muitas dúvidas atreladas ao trabalho com as práticas de produção textual e, 

principalmente, à correção dos textos dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

prevalecendo uma perspectiva de homogeinização; constatamos a realização de atividades de 

leitura sem contextualização, com exercícios de pareamento de informações que não atendiam 

aos diversos níveis de leitores em sala de aula, tampouco davam abertura a inferências e à 

interpretação; percebemos ainda a primazia do ensino de nomenclaturas, de fatos gramaticais 

sob o viés unicamente normativo e de ortografia,  por meio de exercícios de treinamento que se 

distanciavam dos pressupostos dialógicos de linguagem e que não contribuíam para o 

desenvolvimento do aluno. Também, notamos pouco conhecimento a respeito das 

especificidades do trabalho em SRM, espaço muitas vezes confundido pelos pares como reforço 

escolar, conforme relatos da professora participante. Por outro lado, deparamo-nos com uma 

profissional preocupada com o aprendizado dos alunos e disposta a colaborar com a pesquisa e 

a aprender.  

Esse conjunto de informações acerca da leitura e da escrita do aluno Davi e das práticas 

de linguagem concretizadas em sala regular e em SRM propiciaram-nos orientações para o 

desenvolvimento do processo colaborativo junto à professora PSR, tendo em vista a 

necessidade de auxiliá-la a refletir, planejar, redimensionar e avaliar a abordagem da leitura e 

da escrita junto a alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Assim, o terceiro 

objetivo específico delimitado na pesquisa – definir as ações desenvolvidas pelo docente junto 

ao aluno com TFE, em relação à leitura e à escrita a partir do trabalho colaborativo efetivado - 

concorreu para alterações observadas no ensino da leitura e da produção textual em sala regular 

e em SRM, levando-nos à constatação de que, a partir das ações colaborativas, as práticas 

docentes em relação ao aluno passaram a focalizar suas habilidades para, a partir delas, 

desenvolver metodologias que ampliassem seus níveis de leitura e de escrita. A avaliação 

contínua feita sobre a aprendizagem desse aluno passou a ter como fonte de comparação as suas 
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próprias produções, o seu ritmo de aprendizagem e desenvolvimento e não mais um parâmetro 

de possíveis desvantagens que apresentava em relação aos colegas.  

Constatamos ainda que, a partir das ações colaborativas: a) o professor passa a 

desenvolver atividades antes, durante e após a leitura; b) nas atividades de pré-leitura são 

estimuladas as previsões a respeito do texto e estabelecidas relações entre essas previsões e o 

texto lido, provocando-se a participação do aluno desde o início do processo; c) a leitura 

compartilhada tornou-se uma abordagem constante, importante para a compreensão de textos 

que ainda se configuram complexos para um aluno com TFE; d) após a leitura, oferecem-se 

questões que envolvem não apenas o pareamento de dados, mas também a compreensão de 

informações explícitas e implícitas e a interpretação, mesclando-se as etapas do processo de 

leitura; e) há incentivo para o empréstimo de livros na biblioteca com o intuito de promover a 

leitura de livros de interesse do aluno; f) o trabalho com as inferências mostra-se em processo 

de desenvolvimento; g) as produções escritas são motivadas tendo em vista um interlocutor, 

uma finalidade e um meio de circulação; h) há o amadurecimento de um trabalho por meio das 

etapas do processo de escrita; i) o professor se apresenta como coautor dos textos de seus alunos 

prestando auxílios durante o processo de leitura e de escrita; j) a escrita é tomada como trabalho 

em sala de aula, tanto no ensino comum como em SRM, e a revisão e a reescrita são 

consideradas etapas intrínsecas da produção textual.  

Com relação ao quarto objetivo específico – evidenciar as alterações apresentadas pelo 

aluno com TFE a partir da prática docente com os subsídios trabalhados – verificamos que, 

posteriormente às ações colaborativas, o aluno apresenta avanços significativos em seu 

desenvolvimento, não só perante a leitura e a escrita, como também perante suas relações 

sociais. Demonstra empenho nas produções textuais, desenvolvendo ideias, solicitando auxílio, 

auto-corrigindo-se e minimizando dificuldades. Escreve cada vez com mais criatividade, 

coerência e mostra-se mais atento a questões de ortografização, pontuação e uso de elementos 

textuais. No que tange à leitura, mostra-se capaz de realizar leitura silenciosa identificando 

informações explícitas, participa de atividades de pré-leitura colaborando oralmente quando 

solicitado, estabelece inferências e interpreta textos com auxílio do professor ou colegas, 

manifestando um ponto de vista acerca do que foi lido e compreendido; desse modo, observa-

se o desenvolvimento de capacidades para níveis mais elevados de leitura e conduzindo-se 

paulatinamente como um leitor cada vez mais ativo perante o texto.  

 A partir dessas considerações, chegamos ao objetivo geral da pesquisa: compreender 

como a mediação pedagógica colaborativa, por meio de orientações teóricas, metodológicas e 

práticas sobre leitura e escrita, contribui para a prática efetiva da docência e para a 
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aprendizagem do aluno que apresenta TFE, relacionados à dificuldade em ler e escrever. 

Constatamos que as práticas pedagógicas após as ações colaborativas, desenvolvidas por uma 

professora atuando no contexto da SRM e no ensino regular, apresentam importantes alterações, 

justificadas pelos pressupostos da concepção dialógica de linguagem e da teoria histórico-

cultural, pelas quais as inter-relações desenvolvidas perante o contato com o outro, com 

instrumentos e signos, proporcionam a interiorização de novos conceitos que, paulatinamente, 

são internalizados e transformados em práticas e palavras próprias. No contexto de SRM, 

percebemos ações pedagógicas voltadas à superação de dificuldades individuais, interações 

dialógicas pontuais entre professor e aluno a fim de dar subsídios para o desenvolvimento 

intrapessoal; no contexto do ensino regular, observamos ações que incentivam a participação 

de todos os alunos, valorizando habilidades e respeitando diferenças, práticas de leitura e de 

escrita que mobilizam os conhecimentos prévios dos alunos e impulsionam à descoberta e à 

ampliação de capacidades individuais.  

Dessa forma, pontuamos a importância da formação continuada como fonte de 

enriquecimento para os processos pedagógicos desenvolvidos por uma escola que, muitas 

vezes, cristaliza-se em metodologias tradicionalistas, que utilizam o texto como pretexto para 

o ensino de ortografia e normas gramaticais, que avaliam e ensinam alunos pretensamente 

homogêneos, que leem e escrevem textos valorizados pela cultura escolar desconsiderando os 

discursos praticados pela cultura de massa, frente a contextos sociais cada vez mais imbuídos 

de informação e tecnologia. Nesse sentido, é preciso que se propiciem condições para que 

professores e alunos possam dialogar com a diversidade de gêneros discursivos presentes no 

cotidiano, de forma crítica e abrangente. Para tanto, faz-se necessária a busca de alternativas 

que levem à apropriação do conhecimento para a diversidade de alunos que compõem as salas 

de aula, valorizando-se seus conhecimentos prévios, suas habilidades e respeitando-se seus 

limites.  

A fim de que o aluno esteja em constante desenvolvimento, é prerrogativa que o 

professor seja um leitor consciente e crítico, que dialogue com os textos lidos, que vivencie 

práticas linguísticas de diferentes contextos, que apresente aos alunos textos significativos 

valorizados historicamente pela escola e também os valorizados pela cultura de massa, que seja 

um pesquisador em busca de respostas, um professor reflexivo que se questione continuamente 

a respeito de sua prática. Afinal, são os encaminhamentos pedagógicos propiciados pelo 

professor os responsáveis por criar e consolidar a ZDP do aluno, através de diálogos 

interpessoais que continuamente transformam-se em mudanças intrapessoais, configurando-se 

em ações responsivas ativas no desenvolvimento da autonomia. Fundamentando-se no âmbito 
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da perspectiva bakhtiniana de dialogismo, essa autonomia é basilar para que se mobilizem 

habilidades de leitura e de escrita. 

A investigação sustentada por esta pesquisa alicerçou encaminhamentos teórico-

metodológicos na mediação através de diferentes instrumentos (VYGOTSKY, 1998); na 

interação dialógica do uso social da língua (BAKHTIN, 2003 [1979]) para que, 

progressivamente o professor e o aluno se tornassem capazes de construir seus próprios 

discursos na interpretação e na produção textual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006 [1929]); 

nos processos de leitura e de escrita (MENEGASSI, 2010a; 2010b; 2016; ROJO, 2009) que 

permitiram ao professor entender a necessidade da construção gradativa e paralela dos 

processos de escrita e da compreensão leitora; na aquisição, consolidação e desenvolvimento 

de habilidades de leitura (CARVALHO, 2018), mediante um trabalho com textos que objetivem 

a compreensão, a análise e os usos da fala e da escrita, independente do nível de leitura no qual 

o aluno se encontra. 

Esses encaminhamentos teóricos, metodológicos e práticos foram dados a partir das 

considerações iniciais da pesquisa; das discussões com as professoras sobre dificuldades 

específicas no ensino de leitura e escrita enfrentadas junto a alunos com condições peculiares 

de aprendizagem; das reflexões sobre exercícios, leituras e produções textuais oferecidos aos 

alunos nos dois contextos analisados. No decorrer da pesquisa, atrelamos situações vivenciadas 

em sala de aula aos textos lidos em momentos de reflexão compartilhada com a professora; 

planejamos atividades a serem desenvolvidas em sala de aula com o intuito de potencializar as 

ações inerentes ao desenvolvimento da leitura e da escrita; em diversas situações, 

oportunizamos à professora a tomada de decisão e reorganização das práticas desenvolvidas 

com os alunos, momentos que desencadearam importantes reflexões colaborativas; 

disponiblizamos momentos de leituras, apropriação de conhecimentos, trocas de experiências, 

aplicação de atividades elaboradas pela pesquisadora tomadas como objeto de reflexão e 

avaliação das práticas; propiciamos momentos de verbalização à professora sobre as 

experiências e conhecimentos construídos ao longo do processo. 

Constatamos, ao longo da pesquisa e das análises realizadas, que o objetivo geral por 

nós elencado foi alcançado, demonstrando que a mediação colaborativa é fundamental na 

instrumentalização do professor para o ensino da leitura e da escrita ao aluno com TFE, 

modificando os paradigmas de que um aluno com dificuldades de aprendizagem está fadado ao 

fracasso. Demonstramos que o professor deve estar em constante formação, interagindo com o 

outro e com instrumentos que o capacitem à construção de novas metodologias, embasadas 

teoricamente, no desenvolvimento de práticas pedagógicas produtivas que contemplem a 
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heterogeneidade dos alunos em sala de aula, levando em consideração os conhecimentos que 

eles possuem para o desenvolvimento de habilidades necessárias aos processos de leitura e 

escrita autônomos. 

A interação colaborativa no âmbito da formação pedagógica contribuiu 

significativamente para que as ações docentes fossem repensadas em busca de práticas que 

promovessem a todos os alunos, mas que, de modo especial, construíssem a autonomia daquele 

que apresenta dificuldades para aprender e que, muitas vezes no processo educativo, é deixado 

à margem por não se adequar à maioria. Perante os alunos que apresentam condições peculiares 

de aprendizagem, é necessário mobilizar toda a comunidade escolar em prol de seu 

desenvolvimento, buscando dar acesso ao currículo, promovendo articulações com o AEE, 

setores da saúde, quando necessário, e também a família, imprescindível ao bom 

encaminhamento escolar. Não é o aluno quem precisa se adequar à escola, mas a escola deve 

proporcionar o atendimento do qual o aluno necessita a fim de que a aprendizagem de fato se 

efetive. 

Percebemos, após as ações colaborativas, que a professora implementa em suas ações 

pedagógicas cotidianas os processos de leitura e de escrita, verbaliza atividades de 

contextualização, planeja as perguntas de leitura, motiva seus alunos à leitura oferecendo-lhes 

escolhas livres na biblioteca da escola as quais posteriormente são partilhadas com os colegas, 

instiga-os à tomada de consciência acerca de suas capacidades. Suas práticas pedagógicas ainda 

não contemplam a diversidade de gêneros discursivos esperada para o desenvolvimento de um 

leitor crítico, entretanto as produções textuais solicitadas aos alunos passaram a ter um 

interlocutor constituído, real ou fictício. Porém o interlocutor mais significativo é a própria PSR 

que atua em coautoria mediante a imprescindível reescrita.  

A noção de que há alunos que não sabem ‘nada’ não faz mais parte do discurso da PSR, 

como constatamos no início da pesquisa, na fala de PER: “Tem uns que escrevem um monte, 

num instantinho parece que ideia tem e os outros não escrevem nada... Como você não vai 

corrigir?”. As interações ao longo da pesquisa desconstruíram o conceito de que os alunos são 

tábulas rasas, vazias de conhecimento; em sua individualidade, cada qual traz consigo vivências 

advindas de diferentes contextos culturais, que se configuram na base para o desenvolvimento 

das habilidades e competências objetivadas pela escola e pela sociedade. 

Ao finalizarmos esta pesquisa, consideramos os muitos limites que se apresentaram. A 

princípio, a substituição da professora PER em sala de aula nos levou a um redirecionamento 

do que se intuiu: a interação de profissionais diferentes no ensino a um aluno em comum, com 

dificuldades de aprendizagem. O contato com os alunos, as reflexões junto à professora, nos 
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despertaram questionamentos que não foram respondidos, visto que requeriam leituras e 

pesquisas necessárias à ampliação de conceitos que precisam ser expandidos, mas se tornaram 

inviáveis devido à escassez do tempo destinado ao estudo. A falta de valorização profissional, 

do desencadeamento de ações que permitam ao professor a atuação crítica e reflexiva frente ao 

sistema do qual faz parte, o caracteriza, muitas vezes, como um profissional que não se impõe, 

que não questiona, que não interpela ações para modificar o meio no qual se insere, que tem 

receio de participar de dinâmicas que priorizam seu próprio trabalho. Reiteramos, assim, a 

necessidade de uma formação continuada consistente, que centralize o professor e sua realidade 

pedagógica, que o ampare e valorize. 

Embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido, podemos afirmar que 

transformações mútuas ocorreram em todos os envolvidos. Construções dialógicas que se 

deram pela interação entre pessoas que acreditam em uma escola que seja para todos, uma 

escola aberta ao diálogo, à diversidade e às constantes transformações sociais. E um grande 

passo foi dado. 
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Apêndice 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo25 a participar da pesquisa intitulada “LINGUAGEM, 

LETRAMENTO E DIVERSIDADE”, que faz parte do grupo de pesquisa Educação, 

Linguagem e Letramento, sob coordenação da professora Drª. Elsa Midori Shimazaki, da 

Universidade Estadual de Maringá-PR.  

O objetivo geral da pesquisa é “estudar em diferentes contextos26 e sujeitos27 a 

aquisição, a sistematização, a apropriação, o desenvolvimento e o uso da linguagem”. 

Além desse, traçamos alguns objetivos específicos, tais como: estudar as características de 

linguagem dos alunos que compõem o grupo “diversidade”; verificar o nível conceitual desses 

participantes; estudar as dificuldades de a escola em acessar a leitura e escrita a todos; propor 

atividades de intervenção junto a essa população; avaliar se os conhecimentos/conteúdos 

escolares ensinados, durante as atividades sistematizadas, foram apropriados pelos sujeitos 

participantes. 

Para a concretização desta pesquisa, a sua participação é muito importante, e se dará da 

seguinte forma: As atividades serão desenvolvidas no colégio, de Educação Básica, onde se 

encontra lotado e/ou em exercício. Assim, no dia e horário acordados, haverá uma reunião 

com pesquisador, direção do colégio, professores e pedagogos, para que possam responder 

a Entrevista Semi Estruturada, bem como ampliar as informações28 que julgarem 

necessárias a intervenção pedagógica com os alunos. Ocorrerão, também, observações de 

aulas pelo pesquisador e encontros entre pesquisador e professores, agendados previamente, 

para que se possam discutir as dificuldades de leitura e escrita dos alunos, bem como propor 

atividades de intervenção junto a essa população. 

                                                 
25 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido se destina a professores, pedagogos e gestores que 

pertencem ao quadro de professores das instituições pesquisadas e que trabalhem - direta ou indiretamente - com 
grupo “Diversidade" - grupo a quem esta pesquisa se destina.  

26 Para esta pesquisa, consideramos como diferentes contextos: escolas públicas e conveniadas situadas 
nas zonas urbanas e rurais do Noroeste e Centro-Oeste paranaense que ofertem a Educação Básica. 

27 Os sujeitos participantes comporão o grupo denominado de diversidade, segundo as políticas públicas, 
definido como “[…] crianças com deficiência, meninos de rua, de minorias étnicas, linguísticas ou culturais, de 
áreas desfavorecidas ou marginais […]. (BRASIL, 2006, p. 14-15).  

28 As informações a que nos referimos são informações sobre alunos que participarão da pesquisa, 
referente à socialização dos alunos em sala de aula e intervalo, grau de dependência e/ou autonomia para a 
realização das atividades, bem como outras informações do cotidiano escolar que julgarem necessárias. 



189 
 

Ressaltamos que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e 

serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. Após cinco anos da publicação da pesquisa, todo o material coletado será 

descartado.  

Acreditamos que a pesquisa não oferecerá riscos de saúde. Mas informamos que se 

ocorrerem possíveis desconfortos em relação à participação na reunião, bem como na 

Entrevista Semi Estruturada, nos encontros e nas observações de aulas, o professor, 

pedagogo ou gestor tem o direito de recusar-se a executá-las.  

Esclarecemos que a participação é totalmente VOLUNTÁRIA, podendo o professor, 

pedagogo ou gestor recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem 

que isso acarrete qualquer ônus ou prejuízo a sua pessoa.  

Em relação aos benefícios diretos da participação na pesquisa, esperamos que ela 

possibilite aos professores, pedagogos e gestores análises e reflexões acerca das 

possibilidades de intervenções pedagógicas ao grupo de pesquisa, no intuito de subsidiar 

suas práticas pedagógicas, bem como pesquisas posteriores.Em relação aos benefícios 

indiretos da participação na pesquisa, esperamos que os alunos se apropriem, desenvolvam e 

que também façam uso da linguagem como um instrumento de comunicação para melhor e 

maior interação social. 

Caso haja dúvidas, ou ainda a necessidade de maiores esclarecimentos, é possível nos 

contatar por meio dos endereços a seguir ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, 

cujo endereço consta neste documento.  

Este termo deverá ser preenchido e assinado em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas da pesquisadora e a outra será entregue ao sujeito participante da pesquisa - 

Professor, Pedagogo ou Gestor. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e pelo professor, 

pedagogo ou gestor, solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. 

Isso deve ser feito por ambos, a fim de garantir, às duas partes, o acesso ao documento 

completo. 

 

Eu,……………………………………………………………………………………… 

declaro que recebi todos os esclarecimentos necessários e concordo em participar 

VOLUNTARIAMENTE da pesquisa  “LINGUAGEM, LETRAMENTO E 

DIVERSIDADE”. 
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 _______________________________________________________________     

Assinatura ou impressão datiloscópica do professor, do pedagogo ou do gestor 

Data: ______/______/______ 

 

Eu, Maria Andreia Batista Blum, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra-nominado. 

_______________________________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador 

Data: ______/______/______ 

 

Qualquer dúvida em relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador, 

conforme o endereço abaixo: 

Elsa Midori Shimazaki  

Tel: (44) 9867-8888 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser esclarecida 

com o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa (COPEP) envolvendo Seres Humanos da 

UEM, no endereço:  

COPEP/UEM - Universidade Estadual de Maringá.  

Av. Colombo, 5790. Campus Sede da UEM.  

Bloco da Biblioteca Central (BCE) da UEM.  

CEP 87020-900. Maringá-Pr. Tel: (44) 3261-4444 

E-mail:copep@uem.br 

 

 

 

 


