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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar a inclusão do estudante disléxico no contexto 

escolar, bem como, investigar a atuação da escola e da família para que a inclusão escolar 

desse estudante no processo ensino-aprendizagem seja possível. A dislexia é considerada um 

distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área de escrita, leitura e soletração. Participaram 

deste estudo nove sujeitos de uma escola da rede pública de ensino, situada na zona rural do 

Distrito Federal. Fizeram parte da amostra, seis docentes; um aluno diagnosticado com 

dislexia; a mãe e o pai desse aluno. A pesquisa focou um aluno com dislexia, que encontrava-

se matriculado em uma classe de 3° ano (2ª série) do Ensino Fundamental. Observou-se o 

aluno em seu contexto escolar, com objetivo de construir dados para a elaboração das 

entrevistas e questionários a serem realizados com os participantes. Utilizou entrevistas semi-

estruturadas com os pais e aluno; questionários com o corpo docente. Os resultados indicaram 

que a inclusão escolar do estudante pesquisado tem sido um processo contínuo. Aos poucos, 

seu desenvolvimento e aprendizado têm melhorado, de acordo com as possibilidades 

disponíveis na escola.         

 

 Palavras-chave: Inclusão, dislexia, aprendizagem, escola, família. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se à inclusão do estudante disléxico no ensino. O estudo do 

tema tem grande relevância para o entendimento da prática inclusiva ocorrida no ambiente 

escolar na rede pública de ensino do Distrito Federal. Partiu-se do pressuposto de que o aluno 

matriculado na escola estaria de fato incluso em seu processo de ensino-aprendizagem. A 

pesquisa tem por objetivo investigar como tem ocorrido à inclusão do estudante no seu 

desenvolvimento escolar e se a escola e a família têm cumprido seu papel de incluir o estudante 

no processo ensino-aprendizagem.  

Minha pretensão em estudar o tema: “Inclusão do estudante disléxico no contexto escolar” 

foi obter informações acerca do processo inclusivo na educação pública de alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. A dislexia é considerada um distúrbio ou transtorno 

de aprendizagem na área de escrita, leitura e soletração, com maior incidência em salas de aula, 

pois é no início da alfabetização que o problema se torna mais evidente. 

O interesse pelo tema surgiu a partir da minha experiência dos dois últimos anos 

(2009/2010) em que lecionei para as turmas de 3° e 1° ano do Ensino Fundamental na rede 

pública do DF. As razões que levou a realizar esta pesquisa foram por observar que algumas 

crianças do 3° ano apresentavam muita dificuldade na aquisição da leitura e escrita. Após acessar 

textos sobre a dislexia, refletiu-se sobre a minha prática pedagógica de quantas foram às 

tentativas em vão para tentar alfabetizar as crianças que demandavam mais acompanhamento e 

auxílio pedagógico individual, porém a instituição não oferecia suporte de materiais pedagógico 

adequados, de espaço físico e de pessoal qualificado para atender tais crianças. Então me vi 

desamparada, sem o devido apoio da escola e o envolvimento da família. Por esses motivos, 

realizei esta pesquisa, por meio de um estudo de caso.  

O trabalho dividiu-se em cinco capítulos. Inicialmente, na fundamentação teórica 

apresentou-se uma revisão da literatura que aborda o desenvolvimento humano, o processo de 

alfabetização e letramento, o conceito de dificuldades de aprendizagem e dislexia. Fez-se um 

breve resgate sobre o processo histórico da Educação Inclusiva, ressaltou a importância da 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação dando ênfase à fundamentação 

legal. O texto segue com a apresentação dos objetivos; da metodologia; dos resultados e 

discussões sobre as análises dos dados levantados; e finaliza com as considerações.   
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Entende-se por Educação Inclusiva, aquela que atende todos os estudantes no processo de 

ensino-aprendizagem, oferecendo todas as possibilidades de desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psico-motor, cultural e social sem, contudo discriminá-lo por alguma deficiência física ou 

mental, conduta de comportamento, transtorno do desenvolvimento global, altas 

habilidades/superdotação, não esquecendo, dos estudantes que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem ou déficit de atenção ou hiperatividade (TDAH). 

A Declaração de Salamanca (1994) estabelece o atendimento educacional a todas as 

crianças, jovem e adulto com necessidades educativas especiais (ANEE). Logo, parte do 

pressuposto de que a escola ainda não acolhe as diferenças, necessitando reformular seu 

currículo escolar criando estratégias eficazes para incluir a todos. Segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, é preciso viabilizar o acesso e permanência de crianças 

e adolescentes a educação, possibilitando o pleno desenvolvimento e o convívio em sociedade. 

Inclusive, os ANEE e com dificuldades na aprendizagem. De acordo com a Lei n° 4.095/2008, é 

assegurado atendimento psicopedagógico aos estudantes com dislexia na rede pública de ensino 

do Distrito Federal, com garantia ao atendimento especializado.     

As discussões voltadas à inclusão dos ANEE têm aberto espaço para se pensar sobre como 

tem sido o processo de inclusão desses estudantes no ambiente escolar e em outros ambientes 

sociais. Não basta só matricular o estudante na escola, suas demandas educacionais necessitam 

ser atendidas. E nesse processo, é essencial o envolvimento da escola, da família e do sistema 

educacional brasileiro, pois todos são responsáveis por promover uma Educação Inclusiva de 

qualidade. Portanto, na perspectiva inclusiva considera-se que pessoas com qualquer tipo de 

demanda educacional ou não devem receber o mesmo tratamento em relação à política 

educacional, e quando necessário, receber atendimento individualizado. É preciso reconhecer e 

valorizar as múltiplas formas de aprender e conviver em sociedade para que de fato ocorra a 

educação que acolhe as diferenças.  
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I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Desenvolvimento Humano 

Para Kelman (2010), os princípios do desenvolvimento humano são distintos. Ao 

comparar as atitudes comportamentais entre irmãos da mesma família podemos ver que há 

muitas diferenças entre si. Sendo irmãos porque existe essa diferença? Será que o biológico não 

é considerado? Ou apenas o ambiente influência? A autora coloca que compreenderemos esses 

fenômenos a partir de diferentes teorias psicológicas, sociais ou comportamentais. Os estudos 

sobre desenvolvimento humano se referem a uma temática que engloba todo o curso da vida 

humana, não se restringindo sobre o comportamento infantil. O desenvolvimento considerado a 

trajetória do indivíduo, marcada não apenas pela herança que herda dos pais, mas também pelas 

experiências vivenciadas ao longo da sua vida. Nesse contexto, entende-se que é um conjunto de 

processos que ocorrem mudanças progressivas, tanto biológicas como ambiental, em constante 

interação. 

 

Uma pergunta que devemos nos fazer refere-se à ontogenia, isto é, ao 

desenvolvimento de um organismo durante sua vida. Como se desenvolve esse 

organismo? Será por um processo de acúmulo gradual e contínuo de pequenas 

mudanças, caracterizando alterações quantitativas? Ou por mudanças bruscas, 

súbitas que enfatizaram a emergência de novos padrões qualitativamente 

distintos dos anteriores em pontos muito específicos no desenvolvimento? 

(KELMAN, 2010, p. 13). 

 

Para Dessen et al (2005), o novo milênio tem passado por um período de transição, com 

rupturas sociais, instabilidade de recursos econômicos, surgimento de tecnologias virtuais, a 

degradação e preservação do ambiente e outros fenômenos. E isso, tem favorecido o surgimento 

de crises. Em relação à prática científica, novos paradigmas se constroem inclusive o contexto 

social na investigação dos fenômenos. Quanto ao desenvolvimento humano, o contexto é 

considerado importante para a compreensão da interação entre as mudanças ocorridas no 

organismo e no seu ambiente. “O contexto refere-se às condições de vida, aos sistemas sócio-

histórico-cultural, ao ambiente físico e de pessoas que compõem o cenário no qual se insere o 

sistema indivíduo-ambiente em desenvolvimento” (COHEN SIEGEL, 1991; citado por DESSEN 

et al, 2005, p. 19).              
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Os fatores relacionados à idade, ao gênero, ao estágio de vida e sua trajetória, ao ser 

inserido em determinado contexto, revelariam características diferentes. Portanto, para 

compreender as interações, dinâmica e multifacetada entre a pessoa e o seu ambiente em um 

contexto social, histórico e cultural, exige uma perspectiva de investigação sistêmica e 

interdisciplinar. Com o reconhecimento da complexidade do desenvolvimento humano, foi dado 

o primeiro passo para surgi uma nova perspectiva integradora para investigar os fenômenos de 

desenvolvimento. Isso significa que é um desafio, pois suas dimensões não podem ser estudadas 

sob uma única disciplina. Com isso, os novos paradigmas interdisciplinares que estudam os 

fenômenos e sua totalidade e complexidade estimulam o saber científico (DESSEN et al, 2005).         

 

um trabalho interdisciplinar em equipe favorece a articulação entre respostas 

aparentemente contraditórias, que são próprias de investigações de sistemas 

complexos quando se adota uma postura reducionista do fenômeno. O notável 

crescimento da ciência do desenvolvimento nos últimos anos deve-se, em parte, 

ao aumento quantitativo e qualitativo de pesquisas científicas, da sofisticação 

estatística e da inclusão de aspectos conceituais com ênfase na validade 

ecológica que, por sua vez, requer a adoção de uma visão interacionista entre as 

áreas de conhecimento (LERNER et al., 2000; citado por DESSEN et al., 2005, 

p. 30). 

             

Nas últimas duas décadas do século passado, novos caminhos foram trilhados para a 

investigação sobre o desenvolvimento humano, com isso, ampliou-se a visão e o saber científico 

avançou. Houve uma revisão da literatura em relação ao desenvolvimento e pesquisadores 

experientes foram convidados a escrever tópicos em psicologia do desenvolvimento, desde o 

desenvolvimento precoce até o último estágio de vida, a velhice, enfatizando não só o 

desenvolvimento cognitivo, mas também o social. Teve-se um consenso entre os autores em 

considerar: 

 

(a) a dinâmica do curso de vida em sua totalidade, incluindo as gerações 

anteriores e posteriores; (b) os indivíduos dentro de suas redes ou sistemas de 

interação social; (c) o interjogo entre a bagagem genética e a adquirida; (d) a 

dialética entre os sistemas biopsicossociais inseridos no contexto histórico-

cultural e (e) as influências bidirecionais presentes entre todos os sistemas 

envolvidos no processo de desenvolvimento humano (DESSEN et al., 2005, 

p.22). 

 

De acordo com Cairns e colaboradores (1996; citado por Dessen et al., 2005), essa nova 

perspectiva considera o desenvolvimento como um processo de transformação estrutural que 
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acontece a partir da interação do indivíduo com o ambiente. Considera que o indivíduo como um 

organismo ativo e participante de seu próprio desenvolvimento está integrado ao complexo e 

dinâmico sistema pessoa-ambiente. E considera-se também o ambiente como sendo o contexto 

interpessoal, histórico e cultural onde o indivíduo se insere, interage e se constrói.            

Kelman (2010) concorda que é preciso buscar um conceito em desenvolvimento a partir 

de uma perspectiva que não veja o indivíduo de forma isolada, mas que o considere em constante 

interação com diferentes contextos. Na perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento se dá 

em permanente transformação, ou seja, valoriza múltiplas razões não se restringindo apenas a 

uma única. Por exemplo, não se deve atribuir uma característica humana: curiosidade ou apatia a 

uma só causa seja biológica ou ambiental, mas devem-se considerar vários fatores como 

interações, características pessoais do indivíduo com diferentes contextos onde ela está inserida. 

Portanto, “desenvolvimento é sempre decorrente desta interrelação” (Kelman, 2010, p. 13). O 

que significa que desenvolvimento resulta do processo de transformação estrutural com base na 

interação entre organismo e ambiente, implicando em mudanças sucessivas e permanentes. E 

acrescenta que os estudos sobre o desenvolvimento humano vêm sendo realizados por diferentes 

áreas do conhecimento como a Psicologia, a Biologia e a Antropologia e buscam explicar e 

interpretar os comportamentos ocorridos em diferentes contextos como a família, a escola, a 

condição socioeconômica, e etnia e a cultura. Ford e Lerner (1992; citado por Dessen et al., 

2005, p. 14) define desenvolvimento humano de forma clara e abrangente, com conotação 

sistêmica e múltiplos fatores influenciam: 

 

Desenvolvimento humano individual envolve processos de transformação e 

incremento que, através de um fluxo de interações entre características atuais da 

pessoa e dos contextos em que ela está inserida, produzem uma sucessão de 

mudanças relativamente duradouras que elaboram ou aumentam a diversidade 

das características estruturais e funcionais da pessoa e os padrões de suas 

interações com o ambiente, ao mesmo tempo em que mantém uma organização 

coerente com a unidade estrutural-funcional da pessoa como um todo (p. 49).  

 

Portanto, o desenvolvimento são interações ocorridas em ambientes sociais e 

culturalmente estruturadas, promovendo transformações. É sistêmico por ser um fenômeno 

multideterminado, não há uma causalidade linear ou uma resposta única e objetiva. A 

multilinearidade valoriza as experiências do indivíduo ao longo da vida. Envolve diversos fatores 

integrados e articulados que promoverão o desenvolvimento, e não há respostas uniformes. Por 
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exemplo: embora os pais dêem uma boa educação ao filho, não significa que ele será educado e 

gentil. Sendo assim, diante disso os irmãos seriam iguais (KELMAN, 2010). 

Os estudos mostram que existem concepções naturalísticas, que valorizam o 

desenvolvimento biológico; unidirecionais, que só enfatiza o progresso individual, por meio da 

transmissão cultural; e as teorias que destaca o papel ativo do indivíduo, que interage com o 

contexto sociocultural, transformando-o. Digamos que são basicamente quatro abordagens 

teóricas sobre o desenvolvimento humano: “a da maturação biológica; a abordagem 

ambientalista ou comportamental; a do construtivismo piagetiano e a abordagem histórico-

cultural de Vigotski” (KELMAN, 2005, p. 15).               

Na teoria da maturação biológica também é conhecida como pré-formismo, pois o 

conhecimento antecede à experiência. Nessa teoria considera-se que o desenvolvimento ocorre 

de forma natural e tem uma raiz endógena, o que significa que a mudança ocorre de dentro do 

organismo, ou seja, herança genética. A hereditariedade é que determina o desenvolvimento e 

define a capacidade de aprender. Devido a essa abordagem justifica-se a separação de alunos 

com deficiências entre as décadas de 70 e 80 em escolas de classes especiais, pois considerava 

que o problema estava no aluno e não no ambiente escolar (KELMAN, 2010). 

Dessen et al. (2005), afirmam que de acordo com as teorias maturacionais o 

comportamento está baseado no cérebro e nos sistemas sensorial e motor. A regularidade 

temporal, o acumulo e a integração em determinada idade dita o comportamento em idade futura. 

Portanto, o desenvolvimento é visto como um processo de padronização, ou seja, são respostas 

definidas a partir do sistema neurológicos apresentados diante de situações específicas às quais 

os indivíduos são expostos ao longo do tempo (KNOBLOCH e PASSAMANICH, 1966; citado 

por DESSEN et al., 2005). 

Nas teorias ambientalistas valoriza-se que o conhecimento se constrói com as 

experiências vividas. A aprendizagem é vista como um processo onde o organismo é modificado 

pelas experiências, promovendo o desenvolvimento. Apenas as causas exógenas do ambiente, 

externas ao indivíduo levam ao desenvolvimento e a aprendizagem. Nessa teoria, 

desenvolvimento e aprendizagem são iguais. O ambiente atua sobre os mecanismos de 

aprendizagem moldando o desenvolvimento humano. Considera-se também que o 

desenvolvimento está relacionado às mudanças graduais e continuas. Portanto, o indivíduo é 

visto como sendo apenas um receptor das influências externas (KELMAN, 2010). 
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Na abordagem construtivista tanto a natureza do indivíduo como a educação recebida são 

condições necessárias para que o desenvolvimento ocorra. Piaget é um dos principais 

responsáveis por essa abordagem. Ele considerou que o conhecimento acontece pela interação 

entre os organismos humanos e o ambiente. Logo, não deixa de concordar, em parte, com a 

teoria maturacionistas, mas sem considerar que a potencialidade do ser humano é inata. Piaget 

deixa clara que o organismo não depende exclusivamente da maturação. Então, sua teoria é 

interacionista, ou seja, valoriza a interação entre sujeito e o ambiente para que a aprendizagem se 

efetive. Tal teoria é conhecida como Epistemologia Genética, que busca explicar a origem do 

conhecimento. “O sujeito participa na construção do próprio conhecimento, de forma ativa, 

crítica e criativa, sendo por isso denominado de sujeito epistêmico ou cognoscente” (Kelman, 

2010, p. 16). Piaget afirma que a criança constrói níveis de conhecimento cada vez mais 

elevados, agindo ativamente para dominar o ambiente o que seria dizer que o desenvolvimento 

comanda a aprendizagem (KELMAN, 2010). 

 

Para Piaget, os processos psicológicos não são dados a priori, mas construídos 

na interação com o ambiente, por meio dos processos adaptativos. A criança não 

é percebida com um ser de pura imitação, mas como um organismo vivo, que 

assimila as coisas para si e dirige-se segundo a sua própria estrutura (Piaget, 

1926/1974; citado por Dessen et al., 2005, p. 55). 

 

Segundo Kelman (2010), as três abordagens teóricas acima citadas mostram que o 

desenvolvimento envolve dois fatores: a herança biológica e o ambiente. Para Cole (1992, citado 

por Kelman 2010) há uma quarta alternativa que seria o fator biológico e ambiental, que 

dicotomizam nas três perspectivas apresentadas acima, interagindo intermediados pela cultura. 

Então, ele considera a teoria histórico-cultural como sendo uma nova teoria do desenvolvimento, 

pois acrescenta o papel da cultura ao desenvolvimento ontogenético. 

Na teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano, Cole (citado por Kelman, 

2010), sistematizou as idéias de Vigotski como sendo uma teoria do desenvolvimento humano. 

Vigotski acrescentou um novo elemento que seria o papel da cultura, a sociedade e a história 

influenciam na formação da mente humana. Para Dessen et al. (2005), Vigotski não assumiu uma 

posição determinada e unilinear de que a cultura determina, de forma mecânica, o indivíduo, ao 

contrário, ele adotou uma perspectiva dialética onde o indivíduo transforma e também é 

transformado pela cultura. Vigotski (citado por KELMAN, 2010), introduz a questão cultural 

quando inicia a discussão sobre o problema do desenvolvimento da criança e a aquisição das 
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formas superiores de condutas chamados processos psicológicos superiores, sendo a atenção 

voluntária, o pensamento, a linguagem e a memória lógica.  

 

Em seu trabalho, diz existir no ser humano uma continuidade e uma ruptura 

entre o que é biológico e o que é cultural: o cultural supõe o biológico, ao 

mesmo tempo em que o transforma. Essa tensão entre ambos vai permitir ao 

sujeito que aprende o desenvolvimento de processos que lhe permitem 

interpretar o mundo a partir de interações com seu contexto físico, simbólico e 

histórico-cultural (KELMAN, 2010, p. 17). 

 

E mais: 

 

(...) a cultura não é pensado por Vygotsky como um sistema estático no qual o 

indivíduo se submete, mas como uma espécie de “palco de negociações” em 

que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de 

informações, conceitos e significados. (...) Neste sentido, o processo de 

internalização que corresponde, como vimos, à própria formação da 

consciência, é também um processo de constituição da subjetividade a partir de 

situações de intersubjetividade (OLIVEIRA, 1992, p. 80; citado por DESSEN et 

al., 2005, p. 91). 

 

A teoria de Vigotski é composta por quatro conceitos fundamentais: 1) internalização, 

fala-se que as funções psicológicas aparecem duas vezes, primeiro intersubjetivamente e depois 

intrasubjetivamente, após a internalização, ou seja, o processo de internalização transforma as 

experiências intersubjetivas em intrasubjetivas: do externo, social, para o interno, mental; 2) 

mediação que seria o uso dos sistema de signos: linguagem, leitura, escrita e o cálculo permitido 

ao indivíduo lembrar e escolher; 3) zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é a distância entre 

o nível de desenvolvimento real com o nível de desenvolvimento potencial, que é construído pela 

mediação de outra pessoa mais capaz ou com mais experiência, sendo assim a pessoa que recebe 

a mediação irá avançar em seu desenvolvimento real se beneficiando do conhecimento que 

possui o mediador; 4) a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é o processo que a 

criança passa para a vida intelectual aquelas que a cercam. Para Vigotski o bom aprendizado é 

aquele que se adianta ao desenvolvimento. Sua teoria enfatizou a troca de experiência, onde o 

indivíduo com mais experiência influencia o processo de aprendizagem do outro. Ele também 

ressalta a importância do jogo infantil e do brinquedo, pois promove várias zonas de 

desenvolvimento proximal. No entanto, a teoria de Vigotski afirma que aprendemos uns com os 
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outros e por meio de processos educacionais. A cultura é histórica e socialmente construída. Ele 

estabeleceu a Lei de Genética Geral do Desenvolvimento Cultural (KELMAN, 2010).                   

                       

1.2 Alfabetização e Letramento 

“A inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia 

– a alfabetização e por meio de desenvolvimento de competências de uso 

efetivo dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua escrita – o 

letramento.” 

  Magda Soares  

 

Pelo fato de vivermos em uma sociedade grafocêntrica, onde a linguagem escrita tem um 

lugar social de privilégios, possibilitando ao homem uma relação diferenciada com o meio, por 

isso, afirma-se que o conceito de letramento deve fazer parte da compreensão e reflexão do 

profissional da educação. A escola como lugar privilegiado para o ensino da língua materna e 

que ao observar um determinado currículo este necessita ultrapassar as limitações de transmissão 

de código alfabético, considerando as possibilidades de relações do indivíduo para além dos 

muros escolares, assumindo uma nova relação consigo e com a realidade que está inserido. Tais 

condições poderão ser (im)possibilitadas e/ou (des)favorecidas nas relações vivenciadas por cada 

um de forma singular com o outro e contextos diversos (MACIEL, 2010). 

A intimidade com a escrita de modo diferenciado e sua utilização heterogênea 

são responsáveis pela construção de identidades sociais distintas, assim como 

pelo grau de envolvimento e participação na sociedade por parte da população, 

componentes determinantes para a formação da cidadania.  

O preconceito com relação à falta de intimidade com a escrita, sem dúvida, 

ainda permanece como um fator determinante de exclusão (MOLLICA, 2007, p. 

21 e 22). 

 

E, mais adiante,  

 

O modo de inserção dos membros dos grupos “pouco letrados” na sociedade 

tem a marca de exclusão, em um sistema em que o pleno domínio da leitura e da 

escrita e de outras práticas letradas é um pressuposto da constituição das 

competências individuais necessárias e valorizadas nessa sociedade (KOHL de 

OLIVEIRA, 1995, p. 148 citado por MOLLICA, 2007, p. 23). 
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Sendo a escrita uma das principais chaves para a construção do conhecimento, ensinar a 

ler e a escrever de modo a atender os usos sociais que o mundo letrado impõe, significa 

promover a inclusão social. Quando a escola favorece o letramento ela também promove a 

inclusão social e promove ao estudante condições para exercer sua cidadania (MACIEL, 2010). 

Ainda segundo Maciel (2010), no entanto o currículo escolar precisa garantir um espaço 

para que as práticas de letramento se realizem e mostrando que a escola é um espaço de 

competições científicas e tecnológicas estabelecendo um perfil para os jovens ingressarem no 

mercado de trabalho. Mas para que ocorram mudanças significativas, devem repensar os 

currículos escolares para que de fato a escola possa cumprir sua função em relação à formação 

de um ser humano pleno e, permitir ao estudante o acesso aos conhecimentos construídos ao 

longo da história da humanidade e reconhecê-los como essenciais ao exercício da cidadania. A 

escola deve cumprir seu papel que é garantir a aprendizagem, o acesso e permanência do 

estudante, “o que só é possível através do uso legítimo da palavra, em suma, via letramento” 

(MACIEL, 2010, p. 103).      

             

1.2.1 Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

O BIA tem por objetivo entre outros “garantir ao estudante, a partir de 6 anos de idade, a 

aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva inclusiva da ludicidade e do seu 

desenvolvimento global, com vistas à formação do leitor e do escritor proficientes” (SANTANA, 

2010, p.3). Com a promulgação da Lei n° 3.483/2004, o Distrito Federal ampliou o Ensino 

Fundamental de 9 anos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, possibilitando o ingresso 

obrigatório de crianças de 6 anos de idade na escola, em atendimento à Lei n° 11.274/2006. Esse 

processo ocorreu segundo, os princípios metodológicos da Proposta Pedagógica do Bloco Inicial 

de Alfabetização – BIA, de 2006. A implementação do BIA na Diretoria Regional de Ensino do 

Paranoá iniciou-se em 2008.           

O BIA propõe uma organização por ciclos de aprendizagem, desenvolvido nos três 

primeiros anos (1°, 2° e 3°), a partir dos 6 anos de idade,  considerando o conhecimento como 

um processo de construção e de reconstrução, integrando-se à concepção de inclusão, pois 

valoriza o sujeito estudante em suas várias dimensões: cognitiva, afetiva, psicomotora, histórica, 

social e cultural.  
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No Bloco, os estudantes têm garantido o respeito ao tempo de aprendizagem e o 

atendimento às diferenças individuais, somando-se a isso todos os serviços de 

apoio e demais direitos concedidos aos estudantes com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação, visando à igualdade de oportunidades educacionais 

(FERREIRA et al, 2010, p.40). 

 

A formação continuada no BIA tem por objetivo instrumentalizar o professor para 

atender às diversidades e perspectivas da instituição educacional inclusiva, entender seus 

estudantes e o contexto que estão inseridos, principalmente, conhecer o processo de 

desenvolvimento humano e a como o indivíduo constrói o conhecimento. 

Em relação ao Projeto Interventivo (PI) constituiu-se em um princípio do BIA, 

direcionado a um grupo de estudantes com dificuldades educacionais em relação a não 

acompanhar o que é proposto para o ano em que se encontra matriculado, independente da idade, 

mas estando integradas as turmas de 2° e 3° ano (1ª e 2ª série). O objetivo principal é sanar as 

dificuldades por meio de estratégias diferenciadas. É uma proposta de intervenção 

complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento individual. Ressalva-se que os ANEE 

estarão incluídos em todas as estratégias do Bloco, adaptando sempre que necessário às suas 

especificidades.  

O Projeto Interventivo (BIA) promove o repensar de concepções e práticas pedagógicas, 

adequando-as à promoção das aprendizagens dos estudantes nos anos iniciais da alfabetização. 

Será realizado considerando a diversidade do espaço escolar e as peculiaridades das 

aprendizagens dos sujeitos. O Projeto Interventivo dever ser elaborado pelos professores e os 

demais profissionais envolvidos e Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) para 

definir os objetivos, metodologia, registros, acompanhamento e avaliação, tem caráter 

temporário e deverá ser enviado para a Equipe do CRA (Centro de Referência em Alfabetização) 

na DRE do Paranoá.      

          

1.3 Conceito de Dificuldade de Aprendizagem 

Dificuldade de Aprendizagem (DA) são problemas neurológicos que interferem na 

capacidade do cérebro para entender, recordar ou comunicar informações. Foram consideradas 

raras no passado, mas atualmente o DA supostamente afeta em torno de 5% da população. Para 

muitas autoridades esse número seria maior, e os especialistas acreditam que muitas crianças não 

vão bem na escola devido as deficiências que não foram identificadas. Entra ano e sai ano e 

vários desses estudantes são classificados como tendo baixa inteligência, má-criação ou 
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preguiça. Eles também são observados e avaliados por adultos ansiosos e preocupados com seu 

desempenho escolar, cobrando deles mais esforços para ultrapassar as DA. Depois que as 

atitudes de recompensar e de punições fracassam, os pais e os professores frustram-se, porém 

ninguém sente maior frustração do que os próprios estudantes (SMITH & STRICK, 2001). 

Nos últimos anos as DA se tornaram o foco de pesquisas mais estudadas, mas ainda são 

pouco entendidas pelo público. Os equívocos errôneos sobre DA tem levado a vários enganos e 

até mesmo entre os profissionais da educação. Para entendermos a confusão, primeiramente, 

iremos esclarecer o termo dificuldade de aprendizagem que “refere-se não a um único distúrbio, 

mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho 

acadêmico” (SMITH & STRICK, 2001, p. 15). Não devem ser atribuídas a uma única causa, 

pois muitos aspectos diferentes podem prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas 

psicológicos desses sujeitos constantemente são complicados, até certo ponto, por ambientes 

domésticos e escolares. As DA apresentam divisões em tipos gerais, mas com frequência 

ocorrem em combinações, variando imensamente em gravidade, dificultando a percepção desses 

estudantes que agrupados por esse rótulo teriam em comum (SMITH & STRICK, 2001). 

 Normalmente, as DA são sutis e as crianças não demonstram ter problemas algum. 

Muitas das crianças com DA apresentam inteligência na escala média a superior. O que significa 

que muitos desses estudantes se destacam em determinadas áreas do conhecimento. Outra queixa 

seria acusá-los frequentemente de serem desatentos, não-cooperativos ou desmotivados para os 

estudos. Tal divergência entre o que esses estudantes deveriam e o que eles realmente fazem é 

uma característica desse tipo de dificuldade. O que os estudantes com DA teriam em comum é o 

“baixo desempenho inesperado”, ou seja, até o momento em que o estudante lida com atividades 

familiares do dia-a-dia tudo parece estar sobre controle e tranquilo, mas a partir do momento em 

que lhe é atribuído certos tipos de tarefas os seus cérebros parecem “congelar”, ele pode estar a 

frente de algumas áreas, mas atrás em outras. Os prejuízos neurológicos podem afetar qualquer 

área do funcionamento cerebral, algumas deficiências que mais causam problemas escolares são 

as que afetam: a “percepção visual; o processamento da linguagem; as habilidades motoras finas; 

e a capacidade para focalizar a atenção” (SMITH & STRICK, 2001, p. 15).  

Segundo Smith e Strick (2001), muitas crianças com DA enfrentam comportamentos que 

tornam suas dificuldades mais intensas, como é o caso de estudantes que apresentam 

hiperatividade, que seriam uma inquietação extrema que atingem cerca de 15% a 20% das 

crianças com DA. Outros comportamentos problemáticos observados em estudantes com DA 

são: fraco alcance da atenção; dificuldade para seguir instruções; imaturidade social; dificuldade 
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com conversação; inflexibilidade; fraco planejamento e habilidades organizacionais; distração; 

falta de destreza e falta de controle dos impulsos.                  

Para as autoras, tais comportamentos surgem das mesmas condições neurológicas que 

causam problemas de aprendizagem. Quando os estudantes não são compreendidos, os pais e os 

professores se convencem de que a criança não faz um esforço para cooperar ou não prestam 

atenção. E isso também acaba sendo internalizado pelo próprio estudante, levando-o a 

desenvolver problemas emocionais. Eles ficam frustrados, pois tentam fazer algo e não consegue 

e desistem de aprender, com isso, passa a criar estratégias para evitar o conflito, ou seja, deixam 

de tentar. Eles passam a se questionar, duvidam da própria inteligência e acham que não podem 

ser ajudados. As reações são diversas: muitos se sentem irritados e extravasa tal sentimento; 

outros ficam ansiosos e deprimidos. Em ambos os casos as crianças se isolam socialmente, 

podendo ocorrer à solidão e também a baixa autoestima. Os problemas secundários que vêm 

associados a DA podem tornar-se mais sérios, que a própria deficiência. Pesquisas mostram que 

os adolescentes com DA além de estarem mais vulneráveis a abandonar os estudos, também 

demonstram maior risco para o uso de substâncias tóxicas, envolverem-se em atividades 

criminosas e até o suicídio. A maior parte dos estudantes com DA não tem um futuro tão trágico, 

mas passam por frustrações e inseguranças que podem acompanhar-los até a idade adulta 

(SMITH & STRICK, 2001). 

Em geral, pais de alunos com DA enfrentam vários problemas um deles é que sabem que 

seus filhos são inteligentes, curiosos, querem aprender, mas enfrentam muitos obstáculos na 

escola. Devido à inquietação e a incapacidade em ter atenção dificulta seu bom desempenho nos 

estudos. Com as mudanças emocionais apresenta dificuldade em se relacionar com o outro, até 

mesmo na família pode ocorrer um tumulto. O filho por não atender as expectativas dos pais se 

frustra, culpa a si próprio pelas dificuldades entregando-se a derrota. Por outro, lado quando os 

pais buscam informações sobre a real situação de seus filhos, entendem a dificuldade pela qual o 

filho tem enfrentado e passam a ser grandes incentivadores incansáveis ao lado do filho. Está 

comprovado que esses estudantes serão mais propensos ao sucesso. Isso mostrar o quanto o 

apoio, aceitação e o amor familiar contribuem para a superação das dificuldades dos filhos, os 

tornando cidadãos felizes e independentes. Essa relação familiar supera o programa escolar ou a 

própria deficiência, e mesmo quando as oportunidades educacionais são desfavoráveis (baixa 

qualidade). Os pais não precisam ser doutores no assunto, precisam de apenas orientar 

corretamente seus filhos. Ensinando-os a usar as capacidades que têm, incentivando-os a 

acreditar que podem ultrapassar os obstáculos, planejar junto com eles objetivos reais, 
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envolvendo-os em responsabilidades em casa e na comunidade e encorajando a autoestima 

(SMITH & STRICK, 2001). 

Prosseguindo com Smith e Strick (2001), os pais de estudantes com DA precisam formar 

parceria com a escola, estabelecendo relações afetivas com os professores e outros profissionais 

da educação e juntos desenvolverem uma proposta educacional que seja mais apropriada a 

atender as demandas específicas. Sabe-se que os cursos de licenciatura não incluem na formação 

dos profissionais de educação estratégias de como lidar com as DA, o que significa que eles não 

estão bem-informados, capacitados para trabalhar com problemas neurológicos. Cada situação, 

ou seja, cada estudante apresenta uma característica diferente, um método bem sucedido pode 

não dar certo com outro estudante, por isso, ninguém melhor para conhecer o próprio filho do 

que os pais. Segundo as pesquisas, pais de estudantes bem sucedidos com DA dizem que o 

constante monitoramento e a busca contínua de fazer-se cumprir os direitos, pois esse é o único 

meio de garantir que esses estudantes tenham o acesso ao ensino tornando a aprendizagem 

possível.            

Sabe-se que a educação brasileira tem sido marcada por alto índice de repetência e evasão 

escolar, e isso tem elevado a preocupação em relação ao fracasso escolar. Dessa forma, os 

estudantes que apresentam dificuldades escolares sentem-se incapazes, frustrados e demonstram 

comportamentos inadaptados socialmente. Tais problemas resultam em sensação de fracasso 

geral provocando a evasão. O fracasso escolar ocorre por situações externas ao indivíduo e que o 

afetam indiretamente, como: situação socioeconômica da família, falta de estrutura do espaço 

físico das escolas, problemas com a administração escolar e a falta de formação dos profissionais 

da educação, e também situações internas ao aluno, por exemplo: desenvolvimento cognitivo, 

questões afetivas, emocionais, motivacionais e de relacionamentos. Dentro desse contexto há 

aquelas pessoas que mais afetam o autoconceito das crianças e que são as que têm controle sobre 

elas, frequentemente os pais e os professores. As dificuldades são geralmente em dois eixos: 

matemáticos e linguísticos (CARNEIRO el al., 2003 citado por VIEIRA, 2007). 

O crescimento e identificação de crianças com DA e o percentual de reprovação já no 

primeiro ano do Ensino Fundamental está em torno de 54%, consequentemente contribui para o 

atraso escolar o que pode resultar na evasão. Apesar das crianças se autoavaliarem, a escola 

também as avalia, comparando o rendimento escolar. Administrar as DA não tem sido tarefa 

fácil, sendo que na maioria das vezes a solução é a de direcionar a criança em programas 

especiais de ensino como sala de reforço ou recuperação paralela. Mas tais medidas necessitam 
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de estudos para comprovar sua eficiência em relação aos aspectos psicológicos do estudante com 

DA (OKANO, LOUREIRO, LINHARES e MATURANO, 2004 citado por VIEIRA, 2007). 

A identificação da DA vem atrelada ao desempenho escolar e o termo dificuldade de 

aprendizagem engloba, segundo indicação da literatura, vários aspectos, mas nem sempre é 

possível delimitar nos sujeitos os aspectos que especificamente geram as dificuldades. Alguns 

estudantes mostram uma dificuldade de aprendizagem específica e que acaba revelando a outras, 

por exemplo, a dificuldade de leitura, levando a dificuldades na aritmética em exercícios, pois a 

leitura e compreensão são essenciais. No entanto, nem todos os problemas possuem causa 

identificáveis e, além da identificação, existe o fato de que as dificuldades venham a ter origem 

similar, mas também manifestações diferentes (SISTO, 2004 citado por VIEIRA, 2007).  

Segundo Vieira (2007), duas outras situações especiais de desenvolvimento se associam a 

DA, sendo a dislexia e o TDAH (transtorno por déficit de atenção/hiperatividade). Geralmente, 

quando os estudantes ou seus pais buscam os serviços de neuropediatria com queixa de DA, já 

apresentam um pré-diagnóstico de uma dessas duas situações e o diagnóstico diferencial ainda é 

um desafio, pois deve considerar as inúmeras variáveis ambientais e fisiológicas relacionadas às 

três situações.  

Segundo Zorzi (2009), é importante ressaltar que os problemas de aprendizagem não se 

limitam apenas a dislexia, há outros distúrbios de aprendizagem e os transtornos mais globais do 

desenvolvimento. Porém a maioria das crianças com baixo aprendizado ou desempenho escolar, 

não apresenta verdadeiras limitações neste sentido. O que tem ocorrido é que estamos com 

dificuldade para ensinar bem. Nossa limitação tem gerado o que chamamos de pseudodistúrbios 

de aprendizagem. O que significa que, muitas vezes, o problema não se encontra nos pequenos, e 

sim, em quem ensina. Por isso, é preciso diferenciar adequadamente cada situação.        

 

1.3.1Dislexia 

A Associação Brasileira de Dislexia (ABD) definiu dislexia como um distúrbio ou 

transtorno de aprendizagem na área de leitura, escrita e soletração. Esse distúrbio tem maior 

incidência nas salas de aula. Estudos em vários países revelam que entre 5% a 17% da população 

mundial é disléxica. Ao contrário do que muitos pensam a dislexia não é o resultado de má 

alfabetização, desatenção, desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência. A 

dislexia é uma condição hereditária com alterações genéticas, e apresenta alterações no padrão 

neurológico.    
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Segundo a Associação Internacional de Dislexia (2003) defini-se dislexia como sendo 

uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem neurobiológica. É caracterizada por 

dificuldades na “correcção” e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e 

ortográfica. Tais dificuldades resultam de um “Défice Fonológico”, em relação às outras 

capacidades cognitivas e às condições educativas. Podendo apresentar dificuldades de 

compreensão leitora, leitura reduzida que pode impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos 

conhecimentos gerais.            

Segundo Farrell (2008), definir dislexia não é tão fácil, e através de pesquisas encontrou 

28 definições diferentes.  As características fornecida nos Dados Coletados pelo Tipo de 

Necessidade Educacional Especial, um documento de orientação relacionado ao Censo Escolar 

Anual do Nível dos Alunos (DfES, 2003) e segundo informação os alunos só foram registrados 

por apresentar dificuldades de aprendizagem significativas e persistentes, apesar de receberem 

oportunidades de aprendizagem apropriadas para ajudá-los a acessar o currículo: 

 

Os alunos com dislexia têm uma dificuldade acentuada e persistente para 

aprender a ler, escrever e soletrar, apesar do progresso em outras áreas. Os 

alunos podem ter compreensão da leitura, escrita manual e pontuação 

deficientes. Eles também podem ter dificuldade de concentração, organização e 

em lembrar seqüências de palavras. Podem errar a pronúncia de palavras 

comuns ou inverter letras e sons nas palavras (p. 3 apud FARRELL, 2008, p. 

27).  

     

Ainda segundo Farrell, as tentativas de descrever a dislexia são comuns definir como se 

as dificuldades de leitura, escrita e ortografia como sendo características condicionais de 

dislexia. Portanto, o autor afirma que juntando tudo, parece significar que a criança com dislexia: 

“geralmente tem dificuldade na leitura (mas pode não ter); freqüentemente tem dificuldade na 

ortografia (mas pode não ter); pode ter dificuldade na escrita (mas pode não ter); sempre parece 

ter algum problema com parte do processo de escrita” (2008, p. 29).            

Prosseguindo segundo Farrell (2008), para compreender as características aparentemente 

condicionais da dislexia é ter evidente que pelo menos uma das dificuldades – leitura, escrita ou 

ortografia – estará presente? O que poderia se afirmar é que a dislexia para ter problema com 

“parte do processo de escrita”, significa que a criança disléxica tem dificuldades na leitura e que 

aquelas que não têm demonstram dificuldades na escrita ou ortografia ou em ambas. A definição 

dada por British Dyslexia Association é: 
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Uma combinação de capacidades e dificuldades que afetam o processo de 

aprendizagem em uma ou mais das áreas de leitura, ortografia e escrita. 

Fraquezas concomitantes podem ser identificadas nas áreas de processamento 

da velocidade, memória de curto prazo, seqüêncialização, percepção auditiva 

e/ou visual, linguagem falada e habilidades motoras. Ela está particularmente 

relacionada ao domínio e uso da linguagem escrita, o que pode incluir notação 

alfabética, numérica e musical (PEER, 2001, apud FARRELL, 2008, p. 29).  

 

Observamos que definir dislexia é complexo, pois não envolve só características pontuais 

e únicas, mas outros aspectos, por exemplo, de acordo com o que é ressaltado pelo autor, a 

dislexia pode apresentar: dificuldades de letramento que envolve dificuldades de leitura e sua 

identificação e avaliação; dificuldades de escrita e sua identificação e avaliação; dificuldade de 

ortografia e sua identificação e avaliação. Podem também envolver fatores causais; possíveis 

dificuldades associadas a sua identificação e avaliação, por exemplo, dificuldades fonológicas; 

dificuldades de percepção auditiva e de processamento auditivo; dificuldades visuais e de 

processamento visual; dificuldades de coordenação motora; dificuldades de memória verbal de 

curto prazo (memória de fixação); dificuldades de sequêncialização (ordem temporal) 

(FARRELL, 2008). 

Valett (1990) definiu dislexia como uma desordem importante na integração significativa 

dos símbolos perceptivo-linguísticos devido à imaturidade ou a disfunção neuropsicológica. Em 

criança pré-escolar de inteligência normal, a desordem aparece comumente na imaturidade 

grosseira das capacidades psicolinguísticas e em habilidades necessárias para a leitura. Nas 

crianças em idade escolar de inteligência normal, uma defasagem de dois ou mais anos em 

leitura funcional e capacidades perceptivo-linguísticas associadas são, geralmente, sintomáticas 

do distúrbio. As manifestações de comportamento próprias deste distúrbio são listadas por 

muitos pesquisadores, assim como George Spache (1976): 

 

 desorganização, inversões e “torções” de símbolos 

 disfunção na memória auditivo/visual seqüencial 

 problemas na padronização rítmica de sons, rimas palavras e sentenças 

 dificuldades na sustentação de atenção focalizada 

 desordens na organização corporal, coordenação e integração sensorial 

 distorções associadas na cópia, na escrita e no desenho (VALETT, 1990, p. 

63 e 64) 
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Para os autores o problema do diagnóstico é determinar qual a qualidade da leitura do 

estudante, quais as capacidades fundamentais para a leitura estão faltando ou são 

subdesenvolvidas, em que extensão se apresenta os comportamentos disléxicos e se estes podem 

ou não ser atribuídos a disfunções ou imaturidades neuropsicológicas. Segundo enfatiza 

Rabinovitch (1959), “dislexia é uma deficiência que é sintomática de uma fraqueza biológica na 

integração de material simbólico escrito” (VALETT, 1990, p. 64). A determinação das 

inadequações psiconeurológicas e biológicas é, na maior parte, um processo clínico de avaliação 

qualitativo e quantitativo, que dificilmente é feito de forma eficaz. Logo, um diagnóstico 

adequado deve ter uma avaliação profissional do desempenho do estudante em leitura e nas 

capacidades relacionadas.  

Para Arduini et al (2006, citado por Vieira, 2007), falhas nos processos de 

correspondência de sons (fonemas) com símbolos gráficos (grafemas) ou a ausência dessa 

correspondência constituem a base da dificuldade de aprendizagem da dislexia. Nos países em 

desenvolvimento a prevalência da dislexia é de 8% a 10% das crianças em idade escolar nos 

anos iniciais, com predominância para o sexo masculino. Problemas na fala ou má leitura são 

comuns das DA em estudantes disléxicos e estão associados a anormalidades ou disfunções 

neurológicas, podendo ser medidos pela associação de testes de linguagem, memória, leitura, 

escrita e matemática, e podem determinar a presença ou a ausência de dificuldades escolares em 

crianças. A literatura mostra a relação entre alteração de habilidade de leitura e escrita e baixo 

fluxo sanguíneo no lobo temporal identificados na avaliação neuropsicológica. Ambos os 

processos (escrita e leitura) são equivalentes em termos de regiões cerebrais responsáveis pelas 

funções e são semelhantes tanto em crianças com alteração e sem alteração nos exames de 

imagem. Nos estudos de avaliação neuropsicológica e desempenho escolar, as tarefas 

acadêmicas terminam por exigir as mesmas condições cognitivas e comportamentais. Exemplo, a 

correlação com a matemática é justificada porque ao desenvolver a capacidade para tal raciocínio 

é necessário estar desenvolvida as habilidades de escrita e leitura.  

  Os processos envolvidos na leitura e escrita estão relacionados ao processamento 

fonológico, que inclui consciência fonológica, memória fonológica e o vocabulário receptivo 

auditivo (CAPOVILLA e SUITER, 2004 citado por VIEIRA, 2007). Logo Fonseca (1995, citado 

por VIEIRA, 2007) afirma que a leitura envolve discriminação visual de códigos gráficos pelo 

processo de decodificação e precisa selecionar e identificar equivalentes auditivos (fonemas) 



28 

 

através do processo de análise, síntese e comparação. Portanto, esse processo exige atenção 

seletiva. 

Para o desenvolvimento da leitura envolve a integridade do processamento visual e 

fonológico, atenção seletiva e sustentada; e alteração no processamento visual e auditivo, no 

funcionamento do lobo temporal, dificuldade na armazenagem e recuperação das informações, 

distrativo, ausência de déficits sensoriais (auditivos e visuais) e presença de sinais neurológicos 

menores sugerem dislexia do tipo misto, ou seja, com prejuízos tanto fonológicos quanto visuais. 

Com o diagnóstico de dislexia a criança deve ser encaminhada para acompanhamento 

psicopedagógico. A avaliação neurológica, sensorial e neuropsicológica formal é necessária na 

confirmação do diagnóstico e da conduta terapêutica. Também os exames de neuroimagem 

funcional ajudam para a melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos dos distúrbios do 

desenvolvimento (PESTUN et al 2002, citado por VIEIRA, 2007). 

Durante a leitura ocorre um dos processos considerados cruciais que é a tradução de 

unidades visuais (letras e grafemas) em representações acústicas (fonemas). Os grafemas são 

unidades bem distinguidas na palavra escrita, os fonemas não são totalmente separados na 

entidade acústica da palavra falada. O pacote acústico das palavras inclui componente e 

informações integradas de vogais e consoantes sem clara relação entre o nível acústico e a 

divisão fonética. Os fonemas também são definidos como representações acústicas abstratas de 

componentes da fala. Então se deriva o conceito de consciência fonológica que significa o 

conhecimento explícito da estrutura sonora da fala (MOISESCU-YIFLACH e PRATT, 2005 

citado por VIEIRA, 2007).    

Poderemos considerar que as dificuldades referentes à dislexia podem ser relacionadas ou 

não a possíveis aspectos biológicos (cerebral), hereditários, influências ambientais 

(doméstico/escolar) o que significa que a escola, os profissionais da educação e a família deverão 

investigar as causas das dificuldades de aprendizagem do estudante e planejar estratégias 

pedagógicas que possam ajudá-lo em seu desenvolvimento.  

          

1.4 Educação Inclusiva 

As discussões atuais mostram que é necessário o respeito à diversidade, o que é um dos 

grandes desafios da atualidade, em um mundo cada vez mais desigual que apresenta diferentes 

grupos e entre eles, os das pessoas com deficiência, encontrando-se destituídos de sua própria 

originalidade pelo uso de rotulações e castrações que ainda são submetidos nos dias atuais. O 
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respeito às diferenças deve estar presente na prática educativa, principalmente, na perspectiva da 

escola inclusiva, de acordo com o atual panorama educacional e social. Portanto, a escola que 

pretende ser inclusiva deve possibilitar uma formação do ser humano e o respeito aos seus 

direitos fundamentais (SOTO, SOARES e RAMOS, 2006).    

Faz-se aqui um esclarecimento oportuno entre a Educação Especial e a Educação Inclusiva 

por apresentar propostas distintas. Essa tem por objetivo atender a todos os alunos independentes 

das condições física, social, religiosa, etnia/raça, orientação sexual, dificuldade de aprendizagem 

etc. Enquanto que a Educação Especial se limita a atender apenas os alunos com deficiência 

física, transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação 

desconsiderando as dificuldades de aprendizagem. Porém, a Educação Especial ao longo de seu 

processo histórico social se tornou fundamental e contribuiu significadamente para se discutir e 

buscar novas alternativas em implementar a Educação Inclusiva objetivando atender a todos sem 

quaisquer discriminação. Portanto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), considera que ANEE são aquelas que necessitam de atendimento 

diferenciado devido às condições físicas e/ou mentais, ou por demonstrar algum tipo de 

impedimento no desenvolvimento da aprendizagem.                                                                                                                                                                   

Mendes (2006) propõe um debate acerca da inclusão escolar no Brasil, com o objetivo 

focado na Educação Especial. Para contextualizar buscou informações históricas sobre a inclusão 

escolar, apresentou como um dos argumentos o rompimento de velhos paradigmas, pois só assim 

será possível incluir crianças e jovens com necessidades educacionais especiais no processo 

educacional.   

Por volta do século XVI, vem se pensando sobre a Educação Especial. A partir daí surgem 

os asilos e manicômios por acreditar que os cuidados seriam mais eficientes. Porém foi um 

período de segregação que resultou em outra forma de exclusão. Só no século XIX com a 

obrigatoriedade escolar cria-se a classe especial. Após as duas guerras mundiais, há um avanço 

na Educação Especial, até mesmo pelo fato de terem muitas pessoas mutiladas. A luta pelos 

direitos humanos na educação de 60 e a normatização para a inclusão especial argumentava que 

a segregação representava prejuízo e toda a sociedade era afetada, que toda criança tinha o 

direito igual, além dos benefícios onde crianças ditas “normais” e as “anormais” ganhariam por 

meio da interação sendo possível construir o respeito às diferenças e desenvolver a cooperação 

(MENDES, 2006). 

Além da questão política e a crise mundial que buscava mão de obra qualificada, leis foram 

criadas pelos Estados Unidos (1977) que obrigavam as instituições a contratarem pessoas com 
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deficiência. Com isso, diminuiu as instituições que segregavam e aumentou o atendimento 

educacional para as pessoas com deficiência. O princípio da normatização também defendia que 

essas pessoas deveriam ser ajudadas a viverem socialmente com autonomia. Com a inserção 

dessas pessoas surge um novo problema que seria outro tipo de segregação, pois não bastava 

estarem matriculadas ficando em turmas especiais. Após as críticas e com a Declaração de 

Salamanca (1994), as discussões seguem novos rumos com expectativas pautada na valorização 

e oportunidades iguais para todos (MENDES, 2006). 

Em meados de junho de 1994, houve a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, em Salamanca, na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO e do governo da 

Espanha. Em Salamanca, foi reafirmado o direito à educação de cada indivíduo, conforme a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, de 1990. Também foram resgatadas as várias declarações das 

Nações Unidas que resultou no documento que estabelece as regras sobre a igualdade de 

oportunidade para as pessoas com deficiência. O princípio orientador é: 

 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de 

suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 

Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que 

trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 

pertencentes a minorias lingüísticas, étnica ou culturais e crianças de outros 

grupos em desvantagem ou marginalizados... No contexto destas Linhas de 

Ação o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 

crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem.  

Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, 

necessidades educativas especiais em algum momento de sua escolarização. As 

escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, 

inclusive as que têm deficiências graves (Declaração de Salamanca e Linhas de 

Ação sobre necessidades educacionais educativas especiais, 1994, p. 17 e 18). 

 

Em decorrência das discussões sobre a universalização da educação, as crianças e jovens 

com necessidades educacionais especiais devem ser incluídos em escolas regulares. Devido a 

essa recomendação surge o conceito de escola inclusiva e seu principal desafio é desenvolver 

uma pedagogia entrada no estudante. De acordo com outro ponto da Declaração é o respeito às 

diferenças individuais, como características naturais dos seres humanos. Além de, a escola, 

entender que a educação é um fato social, político e cultural, portanto deveria desenvolver a 

cidadania do indivíduo.     
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Raposo e Carvalho (2010) ressaltam que é preciso avaliar, adaptar o currículo, garantir a 

acessibilidade e a tecnologia para educação de pessoas com necessidade educacionais especiais 

(PNEE). Segundo as autoras a pessoa com deficiência se reorganiza psiquicamente e nessa 

condição há a força “propulsora direcionada à compensação”, o que significa que a pessoa busca 

outras formas alternativas para se adaptar, de realizar atividades pessoais e sociais. “Esse 

processo, denominado mecanismo de compensação, é altamente criativo e gerador de muitas 

possibilidades” (2010, p. 156). Neste processo o meio social, cultural e a formação da 

personalidade são fatores determinantes para a superação dos limites físicos. De acordo com 

Vigotski o homem é um ser sociocultural. Portanto, necessita se relacionar com o meio, com os 

objetos e com o outro. O homem por ser um sujeito interativo precisa socializar com os seus 

semelhantes para o seu pleno desenvolvimento biopsicossociais.                      

As conquistas referentes à educação inclusiva foram muitas, no entanto o avanço tem sido 

lento, pois ainda faz-se necessário a democratização, políticas públicas, investimentos 

financeiros, acompanhamento pedagógico. Além do acesso e da permanência de crianças, jovens 

e adultos com deficiência ou não a escola, e que todas tenham os mesmos direitos de se 

desenvolverem com autonomia, poderem ocupar posições sociais no mercado de trabalho e na 

vida. Outro item importante é a formação continuada dos profissionais da educação e também se 

deve considerá-los importantes para a efetivação da educação inclusiva.  

 

1.5 Formação Inicial e Continuada dos Profissionais de Educação 

Segundo Marques (1992), ao se falar em formação continuada, ou formação permanente, 

não se deve entendê-la somente como continuidade-remendo com objetivo a sanar falhas e suprir 

insuficiências da formação recebida, ou para atender a novos requisitos do meio profissional, ou 

acompanhar o estado das ciências constituídas, inclusive da própria Pedagogia. Tudo isso é 

verdadeiro e útil, mas solicita-se bem mais. Do coletivo como também de cada um dos 

educadores, das associações profissionais e dos movimentos e grupos dos educadores o empenho 

individual de requer-se o produto científico a nível estreito vinculado entre prática e teoria. Para 

o autor, a auto-reflexão crítica dos educadores constitui, assim, a Pedagogia, sendo que efetivada 

no discurso público argumentativo da palavra e da ação, em que se especifiquem os pressupostos 

assumidos, o desenvolvimento das práticas enunciadas e o esclarecimento das diretrizes teóricas 

e dos direcionamentos práticos.  
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De acordo como o que foi dito acima o autor Pereira (2000), traz suas considerações a 

cerca da formação do professor. Segundo ele, devido às mudanças ocorridas no âmbito 

internacional, na virada da década de 80 para a de 90, as Ciências Sociais, mais especificamente, 

a Educação defrontam-se com a denominada “crise de paradigmas” (p. 41). E nesse contexto, o 

pensamento educacional brasileiro e os estudos sobre formação do professor valorizam-se a 

compreensão dos aspectos microsociais, enfatizando novos prismas, o papel do agente-sujeito. 

Nesse cenário, destaca-se hoje, a formação do professor-pesquisador, a importância da formação 

do profissional reflexivo que pensa-na-ação, sendo que a atividade profissional se alia à 

atividade de pesquisa.     

De acordo com Santos (1995, p. 2-3 citado por PEREIRA, 2000, p. 41), atualmente, 

 

busca-se entender como o professor, mergulhado na cultura pedagógica e 

institucional da escola, constrói sua identidade profissional. Busca-se estudar 

sua história profissional e sua história de vida, analisando como estas se cruzam. 

Busca-se conhecer como, durante a sua formação inicial (pré-serviço), ou antes 

dela, e através do exercício de sua profissão, o professor vai desenvolvendo um 

saber sobre seu ofício.                    

 

Segundo Santos (1995, p. 7 citado por PEREIRA, 2000, p. 41), a formação do professor 

deve ser analisada com base nas teorias que mantém relação entre o pessoal e o social, o coletivo 

e o individual ou entre agência e estrutura. Portanto, fica clara a preocupação em aliar as visões 

“micro” e “macro” no debate sobre a formação de professores. 

Para Nóvoa (1992, citado por PEREIRA, 2000), de acordo com o contexto europeu, nos 

últimos dez anos o centro das preocupações mudou de foco de formação inicial para a 

continuada. Pois, ele afirma ser fundamental que se aborde a formação continuada de professores 

a partir de três eixos: a pessoa do professor e sua experiência; a profissão e seus saberes, e a 

escola e seus projetos. Para o primeiro eixo ele cita: 

 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso e 

tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 

(Idem, p. 25). 
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Em relação ao segundo eixo, Nóvoa se fundamenta em Goodson: “a necessidade de 

investir a práxis como lugar de produção do saber e de conceber uma atenção especial às vidas 

dos professores” (Idem, p, 25 citado por PEREIRA, 2000, p. 49). A formação continuada deve 

estimular os professores a se apropriarem dos saberes que já possuem, com autonomia 

contextualizada e interativa, permitindo reconstruir os sentidos de sua ação profissional, 

recusando os dispositivos de supervisão e avaliação que restrinjam o controle sobre as suas 

práticas e a sua profissão.  

O terceiro eixo afirma que não basta mudar o profissional, mas é preciso mudar os 

contextos em que eles interferem. De acordo com Nóvoa (citado por PEREIRA, 2000), as 

escolas não podem mudar sem o interesse dos professores e estes não podem mudar sem uma 

transformação das instituições em que trabalham. Logo, o desenvolvimento profissional dos 

professores deve estar articulado com as escolas e seus projetos. 

As reflexões sobre formação continuada levam a entender que a formação dos 

profissionais da educação não termina com momento de sua formação acadêmica, mas completa-

se “em serviço”. Para Santos (1995, p. 8 citado por PEREIRA, 2000): “é de fundamental 

importância compreender que a formação do professor começa antes mesmo de sua formação 

acadêmica e prossegue durante toda a sua atividade profissional”. O que significa que o 

professor está sempre aprendendo, é um eterno aprendiz (CELANI, 1988, p.160). Celani (1988, 

p.159, citado por PEREIRA, 2000), defende a integração entre a formação inicial do professor e 

a sua formação continuada: 

 

a vivência da realidade da sala de aula permitirá mais facilmente a promoção 

junto ao futuro professor da conscientização de seu papel de pesquisador em 

sala de aula. É importante desenvolver a consciência de que ele não é mero 

receptor de conhecimentos e utilizador de técnicas pré-fabricadas (Idem, p. 

159).  

 

Prossegue com Santos (1995, p. 8, citado por PEREIRA, 2000, p. 50): “os estudos sobre a 

formação de professores devem aliar as experiências acadêmicas e profissionais dos docentes 

com suas experiências pessoais, no sentido de captar como vão sendo construídos valores e 

atitudes em relação à profissão e à educação em geral.” Para Pereira (2000), essas reflexões nos 

auxiliam no entendimento de que a formação de professores não está separada da produção de 

sentidos sobre suas vivências e suas experiências de vida. A formação continuada do professor 

ou a formação do professor “em serviço” reforça a ideia de legitimidade de um saber, o “saber 
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docente”, construído a partir do ingresso dos sujeitos no mercado de trabalho, ou seja, em um 

contexto prático. Tais reflexões, discussões não descarta a importância da formação docente em 

instituições de ensino superior, apenas procura esclarecer que a formação acadêmica do 

professor encontra-se entre uma formação que se inicia antes de seu ingresso na universidade e 

outra que prossegue durante sua vida profissional.    

 

1.5.1 Formação dos Profissionais de Educação com Fundamentação Legal na Perspectiva de 

Educação Inclusiva 

A Portaria nº 1.793/1994- MEC considera importante complementar os currículos de 

formação de docentes e outros profissionais que interagem com portadores de necessidades 

especiais. Com a inclusão da disciplina “Aspectos Ético-Político Educacionais da Normalização 

e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, primeiramente, nos curso de 

Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. E recomenda nos cursos de Ciência da Saúde 

(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Terapia Ocupacional), no curso de Serviço Social e nos demais de nível superior, 

de acordo com as suas especificidades.       

A resolução CNE/CP n° 1/2002, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior de licenciatura, de graduação 

plena. Em conformidade com o disposto no Art. 9°, § 2°, alínea “c” da Lei 4.024/1961, com a 

redação da Lei 9.131/1995, com fundamento nos Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001. “Art. 2º, 

A organização curricular de cada instituição observará além do disposto nos artigos 12 e 13 da 

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a 

atividade docente”. Define-se que as instituições de ensino superior devem incluir em sua 

organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos ANEE.  

Em 2003, o MEC criou o Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade, com o 

objetivo de transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos com intuito 

de promover a formação de gestores e educadores. De forma, pretendeu-se garantir o direito de 

acesso de todos ao ensino, ao atendimento educacional especializado e com isso promover a 

acessibilidade.  

A Nota Técnica SEESP/GAB/nº 9/2010, o Parecer n° 6.571/2008 e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva também apresentam preocupações 

relacionados à capacitação dos profissionais da educação, orientações para o atendimento 
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especializado, parcerias com instituições especializadas e secretarias de educação para ofertar 

Atendimento Educacional Especial (AEE) além de adaptações arquitetônicas, salas de recursos, 

distribuição de recursos financeiros e educacionais, por exemplo: livros didáticos e paradidáticos 

em Braille, áudio LIBRAS, a distribuição do FUNDEB, efetivação do Projeto Político 

Pedagógico incluindo AEE, o fortalecimento da relação entre os professores do AEE e os 

professores da regência em classes regulares e o envolvimento da família com a escola. 

Diante de todo esse cenário é pertinente trazer a contribuição do autor Nóvoa quanto à 

formação/capacitação dos profissionais da educação: 

 

A formação de professores deve ser concebida como uma das (sic) componentes 

da mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e 

não como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação não se faz 

antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de 

procura dos melhores percursos para a transformação da escola. É esta 

perspectiva ecológica de mudança interactiva dos profissionais e dos contextos 

que dá um novo sentido às práticas de formação de professores centradas nas 

escolas (NÓVOA, 1995, p. 28) 

 

Nóvoa é pontual ao dizer que o profissional da educação deve buscar sua qualificação, 

porém sabe-se que a mudança não ocorre se apenas mudar os profissionais, é preciso mudar 

também os contextos em que eles interagem. Portanto, as escolas não mudam sem o 

envolvimento dos professores e esses não mudam sem a transformação das instituições. Cabe 

aqui ressaltar que as escolas e os profissionais não irão mudar se também o Sistema Educacional, 

como um todo, também não mudar. Se não ocorrer a efetivação das leis que regem a educação 

brasileira, com o item qualidade, pouco avanço será alcançado.      

 

1.5.2 Formação Geral e Formação Específica 

As pessoas com deficiência, durante muito tempo na história da humanidade, por serem 

tratadas diferentes sofreram discriminação, preconceito e foram estigmatizadas e isso permanece 

até os dias atuais. Não basta apenas boa vontade em atendê-las. O professor precisa saber como 

elas aprendem e se desenvolvem, pois assim será mais coerente oferecer as condições que 

necessitam para aprenderem. Portanto, é de fundamental importância que o profissional da 

educação busque conhecer suas potencialidades, suas dificuldades, quais os recursos 

educacionais adequados e os serviços necessários de apoio especializados (RODRIGUES e 

SOUZA, 2007).  
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O fato é que para promovermos a inclusão, de forma efetiva, precisamos estar 

atentos ao papel do professor, aos diferentes tipos de atendimento educacional 

especializados, ao ambiente escolar, às adaptações curriculares e às inúmeras 

possibilidades de construção das redes de apoio (RODRIGUES e SOUZA, 

2007, p. 43). 

 

Segundo Rodrigues e Souza (2007), cabem ao professor especialista a formação geral e 

também a formação específica para oferecer o atendimento especializado aos estudantes nos 

diversos espaços escolares, por exemplo: sala de recursos. 

A formação geral, apesar das diferenças existentes em sala de aula e do desafio de como 

intervir pedagogicamente, o professor precisa de conhecimentos básicos para saber identificar as 

necessidades educacionais de cada aluno e buscar adaptar as estratégias e recursos de ensino que 

promova o aprendizado e de como avaliar seu nível de desempenho. Com isso, favorecer o 

processo ensino-aprendizagem de todos os estudantes. Esta formação deve acontecer no curso de 

formação inicial, por meio de disciplinas e espaços curriculares que tratem das questões 

referentes aos ANEE e/ou na formação continuada de forma que permita ao professor, em sala 

de aula, além de identificar as necessidades educacionais, também oferecer condições gerais para 

o atendimento, possibilitando apoio especializado, solicitar recursos educacionais especiais para 

de fato incluir a todos os alunos no processo ensino aprendizagem.  

A formação específica irá proporcionar ao professor uma formação que valorize a 

singularidade do ANEE. O professor apropriará de conhecimentos e habilidades específicas 

necessárias para oferecer ao aluno o apoio especializado para que tenha condições de 

acompanhar, com aproveitamento, as aulas em classe regular. Com isso, a intervenção 

pedagógica específica dará suporte ao processo de ensino-aprendizagem do aluno e o apoio ao 

trabalho pedagógico do professor em sala de aula. Estes apoios, como LIBRAS, Braille, entre 

outros são oferecidos pelos professores especialistas que acontecerão em espaços escolares 

diferentes e horários contrários aos da sala de aula regular, como sala de recursos e laboratórios 

de aprendizagem. Por isso, é importante que também o professor de sala de aula regular tenha 

uma formação geral que permita reconhecer e atender as diversas demandas dos seus alunos e 

direcionar os diferentes apoios necessários ao desenvolvimento do educando.  

De acordo com Aranha (2004) é necessário também a sistemática formal de suporte para 

o professor, isso significa que o professor necessita de suporte técnico-científico, como 

interlocutor em um processo de reflexão crítica sobre a prática cotidiana de ensino. A escola 

deve garantir esse suporte ao professor do ensino regular que atende ANEE que será ministrado 

pela Coordenação Pedagógica ou equipe técnica (caso tenha na escola) o mesmo deve ter 

conhecimento dos conteúdos curriculares, dos métodos de ensino, dos recursos didático-
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pedagógicos e sempre estimular a criatividade do professor. Portanto, a Coordenação Pedagógica 

deverá ser ativa, participativa no cotidiano da sala de aula, da escola e das relações com a 

comunidade. Outro fator importante de suporte ao professor é o assessoramento de uma equipe 

interdisciplinar, contribuindo com seus conhecimentos sobre recursos e métodos para o ensino a 

ANEE. A escola deve regulamentar esse suporte, pois é de responsabilidade da gestão escolar.  
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II. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral: 

 

Investigar como tem ocorrido a inclusão do estudante disléxico no contexto escolar em 

relação ao seu desenvolvimento: A escola e os pais têm cumprido seu papel de incluir o 

estudante no processo de ensino-aprendizagem?  

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

- Pesquisar bibliografias para entender melhor a dislexia e como ocorre o processo de 

alfabetização deste estudante;  

- Observar a atuação da escola no processo inclusivo do estudante disléxico no contexto 

escolar; 

- Observar a mediação da família do estudante disléxico no seu processo de aprendizagem 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

III. METODOLOGIA 

 

3.1 – Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa de tipo exploratória e bibliográfica, com 

estudo de caso, que envolverá o levantamento de dados a partir da pesquisa em livros, artigos e 

nas leis que regem a Educação Inclusiva. A abordagem qualitativa tem o objetivo de ajudar no 

desenvolvimento da pesquisa e se preocupa em apresentar a perspectiva dos autores sobre o 

tema. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória procura proporcionar uma familiaridade com 

o problema e tem como objetivo criar hipóteses e o aprimoramento das mesmas. Sendo que seu 

planejamento é flexível e deve levar em consideração a variedade dos aspectos da pesquisa. “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).        

 

3.2 – Contexto da Pesquisa 

 

Os dados da pesquisa foram coletados em uma escola de rede pública na zona rural do 

Distrito Federal. Essa escola atende alunos de 1° ano ao 5° ano do Ensino Fundamental. A escola 

é pequena, composta por sete salas de aulas, secretária e direção funcionam na mesma sala, sala 

de reunião, copa dos professores, sala de professores, banheiros femininos e masculinos, cantina, 

galpão, um parquinho com areia e brinquedos, banheiros para os alunos, bebedouros externos. 

Há também nesse espaço escolar uma pequena capela, chamada de “Capela São Francisco de 

Assis”, essa capela funciona aos sábados para atender a comunidade local. Durante a semana a 

capela é utilizada para a realização de algumas atividades de leitura e de balé. Foi observado que 

a escola oferece dois horários de refeição, o primeiro é o almoço, por volta das 14 horas e, em 

torno das 16 horas é oferecido um lanche. Segundo a professora o objetivo é oferecer almoço 

aqueles estudantes que chegam à escola sem essa refeição. 

A turma do estudante pesquisado era composta por 25 integrantes. Durante o ano a turma 

teve duas professoras, a segunda professora retornou em julho após a licença médica e substituiu 

a anterior que foi promovida. O total de estudantes matriculados na escola em 2010 foi de 

quatrocentos e dois (402).  
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3.3 – Participantes 

  

Os participantes da pesquisa envolveram um estudante com diagnóstico de dislexia, sua 

família (mãe e pai), integrantes do corpo docente da escola, sendo duas professoras regentes, um 

orientador educacional, um supervisor, um psicólogo e um diretor.  

O estudante estava matriculado na turma de 3º ano (2ª série) do Ensino Fundamental, 

com nove anos de idade que apresentava o diagnóstico de dislexia, discalculia e TDA. A família 

desse estudante, a mãe e o pai ambos nasceram do Distrito Federal e cursaram até a 6ª série do 

Ensino Fundamental, o pai com 39 anos e a mãe com 34 anos de idade.  

Em relação ao corpo docente foi aplicado questionário. Os que responderam foram duas 

professoras regentes, sendo uma professora do ano anterior (2009) que lecionou para o estudante 

pesquisado e em 2010 substituiu a professora da sala de recursos, sua graduação é em pedagogia 

e atua na educação há 21 anos; a outra professora lecionou para o estudante em 2010, com 

graduação em pedagogia e atua a 10 anos na educação. A orientadora educacional, formada em 

pedagogia/orientação educacional, pós-graduada em psicomotricidade e com título de mestre em 

formação de professores, atua a 26 anos na educação. A psicóloga com formação em psicologia 

com licenciatura plena e clínica, atua a 30 anos na educação. A supervisora com formação em 

pedagogia e pós-graduada em psicopedagógia institucional e clínica, atua na educação há 15 

anos. E a diretora, com formação em letras e pós-graduação em gestão escolar, atua a 16 anos na 

educação. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo este um documento que informa sobre a pesquisa ao participante e que esse 

poderá ou não aceitar sua participação na pesquisa. Todos os pesquisados assinaram o termo, 

exceto o estudante, pois o termo foi assinado pelos pais. 

 

3.4 – Materiais  

 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

- Gravador; 

- Questionários; 

- Caderno e caneta; 

- Documentos Institucionais. 
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3.5 – Instrumentos de Construção de Dados 

 

Para o registro das observações do estudante utilizou-se de caderno e caneta. O estudante 

foi observado tanto em sala de aula como em atividades realizadas no Instituto localizado na 

cidade do Paranoá, que é outro espaço fora da escola, e nesse Instituto atendem-se estudantes 

disléxicos e também os que não apresentam esse diagnóstico, oferecendo atendimento 

especializado e atividades esportivas aos estudantes encaminhados pela escola. 

Foi realizado entrevista com o estudante e com sua família. Utilizou-se um gravador para 

o registro das respostas. Para a transcrição dessas respostas foi preservado sua integridade com o 

devido cuidado, objetivando a transmissão real da fala dos participantes, que posteriormente foi 

utilizado para análise.   

Os questionários foram aplicados ao corpo docente. As perguntas foram elaboradas a 

partir das observações e análise documental (relatório) relacionado ao estudante com o intuito de 

verificar o processo de inclusão desse aluno. O questionário foi aplicado para nove profissionais 

da educação, mas apenas seis retornaram preenchidos. Quanto aos questionários foi aplicado em 

três variações, ou seja, ocorreram algumas alterações de perguntas com o objetivo de especificar 

cada cargo ocupado. Portanto, havia questões mais direcionadas ao diretor e vice-diretor; aos 

professores regentes; e a orientação educacional, pedagoga, psicóloga e supervisão. Meu 

objetivo central seria obter dados mais peculiares a cada cargo. Encontram-se os roteiros de 

entrevistas e os questionários anexados no apêndice.  

 

3.6 – Procedimentos de Construção de Dados     

      

O critério de escolha da instituição ocorreu devido à escola ter matriculado um estudante 

com o diagnóstico de dislexia em uma das séries iniciais do Ensino Fundamental. Por sua vez o 

aluno que seria meu objeto de pesquisa encontrava-se integrado na turma de 3° ano (2ª série). O 

primeiro contato ocorreu por meio da Diretoria Regional de Ensino (DRE) do Paranoá que me 

informou sobre a escola e autorizou a pesquisa. Na escola me apresentei e falei sobre a pesquisa 

monográfica, que iria observar o estudante disléxico em sala de aula e posteriormente aplicaria 

questionários ao corpo docente (direção, professores, equipe psicopedagógica, orientação 

educacional e supervisão) e realizaria entrevista com o estudante pesquisado e com sua família 
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(pai e mãe). Após levantamento de dados seria feito uma análise a cerca do processo inclusivo 

desse estudante no contexto escolar.  

A fim de iniciar o estudo, foram realizadas três observações: o primeiro momento em sala 

de aula com duração de 3h:30 minutos e os dois outros momentos observou-se o estudante em 

atividades no Instituto no Paranoá (espaço fora da escola) com duração aproximada de 2h:30 

minutos cada, totalizando 8h:30 minutos.  

A coleta de dados ocorreu em três momentos: primeiro a observação do estudante em sala 

de aula e em atividades no Instituto; a leitura dos documentos referentes ao diagnóstico e as 

recomendações pedagógicas ao educando, a partir dessas observações foram elaborados os 

questionários que foram aplicados ao corpo docente, citados anteriormente, e na elaboração dos 

roteiros de entrevistas realizados com o estudante e sua família. As questões estavam 

relacionadas ao tema: Inclusão do estudante disléxico no contexto escolar.  

A concretização do segundo momento ocorreu com a aplicação dos questionários e as 

entrevistas. Realizou-se uma entrevista semi-estruturada com o estudante e também com sua 

família. Ambas as entrevistas foi utilizado o gravador para análise posterior das respostas e 

aplicaram-se os questionários ao corpo docente.  

E o terceiro momento foi à análise dos dados obtidos e a produção de relatórios com base 

nas informações adquiridas.  

O questionário aplicado ao corpo docente era composto de vinte e sete perguntas 

divididas por sete tópicos: dados do profissional; formação acadêmica; informações 

profissionais; informações sobre o desenvolvimento escolar do estudante pesquisado; 

informações sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola; sobre o sistema educacional 

em relação à Educação Inclusiva no Distrito Federal; e a participação da família na educação do 

filho.   

A aplicação dos questionários aos integrantes do corpo docente ocorreu em um momento 

conturbado, pois era a penúltima semana de aula na escola e os professores estavam fechando 

diário e outras atividades. Desta maneira, entreguei quatro questionários e cinco foram deixados 

com a orientadora educacional para serem entregues aos participantes que não estavam no 

período da manhã. O momento de preenchimento do questionário ocorreu no recesso, durante as 

férias de janeiro e após o retorno às aulas de 2011.    
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3.7 – Procedimentos de Análise de Dados 

 

Sendo este estudo de abordagem qualitativa, foram descritos os fatores e elementos 

apresentados da realidade dos entrevistados e a coleta dos dados se processou com o uso das 

entrevistas semi-estruturas e os questionários. Na organização dos dados foi realizada a 

transcrição na íntegra das entrevistas e das respostas dos questionários, com o objetivo de 

facilitar a análise, compreensão e sistematização dos dados dos participantes, e posteriormente as 

respostas foram relacionadas com os autores pesquisados buscando referência com o tema. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão analisados e discutidos o contexto escolar do estudante disléxico, a 

partir dos dados obtidos através de entrevistas, questionários e das observações realizadas em 

sala de aula e no Instituto.      

 

4.1 Aprendizagem escolar do estudante J   

A escola por ser um espaço privilegiado para favorecer além do processo ensino-

aprendizagem, deve assegurar que o educando construa seu próprio conhecimento e autonomia 

junto ao seu processo de inclusão escolar e social. Portanto, a escola se torna responsável por 

garantir o acesso ao saber historicamente construído pela humanidade como também possibilita 

que o estudante construa novos conhecimentos a partir da vivência no ambiente escolar com o 

outro e com o meio social histórico-cultural, pois segundo Kelman (2010), a cultura exerce um 

papel essencial na constituição dos indivíduos e dos grupos sociais. “A cultura é formadora da 

consciência humana. Fenômenos psicológicos complexos, superiores e maduros são estimulados 

e organizados pela experiência social” (KELMAN, 2010, p. 20).    

    

4.1.1 Sala de Aula 

- O estudante 

A pesquisa iniciou-se com a observação do estudante em sala de aula, dia 16 de 

novembro de 2010. De acordo com a entrevista realizada com o estudante J, ele demonstrou que 

gosta da escola, dos professores e colegas, segundo ele, não briga com os colegas, mas gosta 

pouco deles. Gostava também da primeira professora que lhe deu aula no 1° semestre/2010, ele 

lembrou o nome dela e demonstrou dificuldade de recordar o nome da atual professora.  

Informou que gosta mais dos exercícios impressos em folhas do que os que têm que 

copiar do quadro, porque ele não gosta de copiar. Em relação aos exercícios impressos, disse que 

alguns eram difíceis, mas tentava fazer. Ele só entendia os exercícios quando a professora 

explicava como fazer. Em casa tentava fazer as tarefas, sua mãe o ajudava, seu pai só quando 

não estava trabalhando. Quando perguntado se sentia dificuldade em aprender alguma coisa 

informou que seria os deveres. Perguntei se alguém havia lhe falado sobre a dificuldade que 

sentia, disse que seria de aprendizagem.  
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Em relação ao Instituto, onde participava de atividades esportivas e culturais, foi 

perguntado o que gostava de fazer, respondeu que era de colocar as cordinhas, de jogar bola e de 

jogos. Em relação às atividades esportivas do Instituto, como aulas de dança, reciclagem, pular 

corda, jogar dominó, fazer natação, J respondeu que gostava das atividades, dos colegas e de 

brincar com eles. Foi perguntado se gostava mais da escola ou do Instituto, disse que gostava 

mais da escola, porque ensinava mais. Afirmou que já havia aprendido o nome e que aprendeu 

quando tinha sete anos de idade. Observou-se que apenas escrevia o primeiro nome. Durante a 

entrevista J demonstrou timidez, a maioria de suas respostas foi pontual como: “sim, não, gosto, 

tenho, esqueci”. Ele demonstrou ter ciência de sua dificuldade de aprender a ler e escrever. 

Porém sua expectativa é de adquirir essas habilidades.   

- A professora  

Segundo a professora (P1), o estudante J não sabia ler e escrever. Apresentava 

desinteresse nas atividades. Quando iniciava uma atividade não terminava alegando estar 

cansado. Informou que o estudante apresenta dificuldade de aprendizagem, mas até o momento 

(em 16/11/2010) não sabia que J já havia recebido o diagnóstico de dislexia. Observou-se que a 

nova professora começou a lecionar nesta turma em julho de 2010 e todo o processo de avaliação 

diagnóstica, encaminhado pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA), já 

havia iniciado. O diagnóstico foi concluído em setembro do ano corrente. 

Perguntou-se aos professores se eles propunham atividades diferenciadas ao estudante 

que apresentasse dificuldade de aprendizagem. Segue da seguinte forma: P1 é a professora que 

deu aulas para o estudante J em 2010 e a P2 é a professora de 2009. 

P1: “Apenas quando está visível que o aluno não consegue acompanhar a mesma 

atividade dos demais” 

P2: “Sim. Faço uma sondagem, monto um caderno com atividades diferenciadas para o 

aluno. Também dou prioridade ao material concreto. Para eles é fundamental o manuseio deste 

material. Tento fazer adequações com apoio da sala de recursos.” 

A pergunta seguinte foi relacionada ao estudante pesquisado: “Como você vê o 

envolvimento do aluno J. nas atividades escolares?” 

P1: “Demonstra pouco interesse e concentração pelas atividades propostas.” 

P2: “Ma minha opinião, a maior dificuldade deste aluno é a falta de concentração. Em 

determinados momentos é como se ele se „desligasse‟ de tudo que estivesse a sua volta. Isso faz 

com que ele não se envolva mais em determinadas atividades.” 

No dia em que o estudante J foi observado em sala de aula, verificou-se que ele recebeu a 

mesma atividade dos demais alunos. Durante a realização das atividades o estudante não pediu 
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maiores explicações para a professora e essa por sua vez não se aproximou do estudante para 

auxiliá-lo ou incentivá-lo a tentar responder os exercícios. No momento da correção no quadro, a 

professora escreveu todas as respostas, mas mesmo assim o estudante J não acompanhou e nem 

tentou copiar as respostas em sua folha de atividade. 

Perguntou-se aos professores se eles consideravam importante aliar a teoria com a prática 

no trabalho pedagógico.  

P1: “Sim. Porque um fundamenta o outro e dá suporte para o desempenho de um bom 

trabalho.” 

P2: “Sim. Mas eu valorizo muito mais, o fazer, a prática. Muitas vezes a prática, a 

realidade com o aluno, supera a teoria.” 

Quando perguntou sobre a importância do vínculo afetivo entre professor e aluno, os pais 

também participaram dessa pergunta.  

P1: “Em partes. Até o ponto em que não extrapole os limites da profissão, não cause 

dependência extrema do aluno em relação àquele professor.” 

P2: “Fundamental. Quando o aluno se sente querido, importante, querido para o 

professor ele aceita melhor as intervenções, sua autoestima é melhor.”   

Mãe: “[...] É importante o vínculo, porque para o professor querer ensinar uma criança, 

ela tem que querer o bem senão não tem como ensinar.” 

Pai: “O vínculo tem que existir, senão o próprio aluno não interessa em aprender as 

coisas, não vai querer ir pra a escola. O J não reclama da escola.”   

O autor Chassagny (citado por AJURIAGUERRA, 1984, p. 154) promoveu um 

movimento chamado de “pedagogia relacional da linguagem” que fala dos problemas afetivos e 

de suas incidências na aprendizagem da leitura. O autor afirma que no estudo das dificuldades 

léxicas ou ortográficas, os fatores afetivos são tão importantes quanto os fatores instrumentais. 

Por isso, é importante o vínculo afetivo entre professor e educando, pois além de possibilitar um 

bom relacionamento no ensino, o estudante ao se sentir querido também melhora sua autoestima 

e incentivo para a construção de novos conhecimentos.     

A atuação do professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem e ao ministrar 

o conteúdo curricular deve considerar o conhecimento prévio do estudante e contextualizá-lo de 

acordo com a sua experiência e realidade para que a aprendizagem seja mais significativa. O 

educador deve mesclar seu planejamento com atividades criativas, flexíveis, diversificadas, 

conduzir a turma a um trabalho enriquecedor e lúdico.  

Portanto, o professor exerce um papel muito importante que é o de mediador entre o 

estudante e o saber. Por isso, é indispensável que o professor compreenda o processo de 



47 

 

aquisição do conhecimento para interferir de forma adequada propondo desafios e intervenções 

que ajude o educando a superar as dificuldades e avance em seu desenvolvimento físico, 

cognitivo, emocional, moral e social. Segundo Vigotski (1987), o professor ajuda o estudante a 

avançar em seu desenvolvimento e de acordo com a teoria: Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), o estudante deve receber estímulos para conquistar novos avanços, pois ele é o construtor 

de seu próprio processo de aprendizagem. Portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento social 

ocorrem por meio da mediação pedagógica sistematizada e deve considerar a experiência 

individual do educando, porque a aprendizagem também ocorre de maneira planejada e 

individual.        

Logo, organizar e sistematizar o que será ensinado, objetivando sua compreensão e, na 

interação professor-educando o ensino-aprendizagem, se concretizará. Outro item importante na 

educação é a criatividade e, essa deve estar presente no trabalho pedagógico. O professor ao 

definir seus objetivos e criar estratégias diversificadas que atenda a demanda de cada estudante 

deve exercer seu potencial criativo para motivá-lo a se interessar pelo conteúdo ministrado. 

Segundo Martinez (2006), criatividade e educação inclusiva devem caminhar juntas, pois se faz 

necessário que o professor crie novas formas de realizar suas aulas para torná-las mais 

interessante e prazerosa, inclusive para os ANEE, com dificuldades de aprendizagem. Também é 

preciso mudanças e adaptações curriculares, investimento na formação do corpo docente e 

comunidade escolar. Outra colocação fundamental é o bem-estar emocional do professor e do 

estudante, pois ambos devem ser cuidados, acompanhados, orientados durante o processo 

pedagógico para ultrapassar as dificuldades de maneira saudável e avançar no desenvolvimento. 

- A mudança de professor 

A professora do J começou a trabalhar com a turma em julho de 2010, o que talvez tenha 

dificultado o acompanhamento da avaliação diagnóstica. A professora anterior afastou-se por 

motivo de promoção e foi transferida para outra escola. A mudança de professores no meio do 

processo educacional também é um fator que pode influenciar na descontinuidade do trabalho 

pedagógico que já estava sendo realizado, que por sua vez cada professor segue um ritmo 

próprio para desenvolver seu trabalho. Além de romper o vínculo afetivo entre professor e 

educando, o mesmo processo de construção de um novo vínculo se iniciará sem se falar dos 

projetos que possivelmente poderá ser rompido, ou trabalhos mais direcionados a determinado 

estudante. A falta de professores é uma questão apresentada pela direção da escola como um 

fator que pode impedir a realização de propostas construídas no Projeto Político Pedagógico 
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(PPP):“[...]Há muitas burocracia que a equipe gestora tem que administrar no dia a dia da 

escola, falta de professor, o que ocasiona a não realização a contento de muita coisa proposta.” 

A não contratação de profissionais da educação é uma realidade que afeta a educação do 

Distrito Federal, causando as substituições, remanejamentos e trocas de professores. Também 

ocorrem as mudanças e promoções de professores em qualquer período do ano letivo para ocupar 

outro cargo, o que gera uma descontinuidade do trabalho pedagógico já iniciado e algumas 

perdas ou muitas em relação à qualidade do ensino. Além de projetos interrompidos, o 

rompimento do vínculo afetivo, a instabilidade emocional do estudante, que durante um ano 

letivo passa por vários professores, chegando a ter quatro ou mais substituições, e isso é uma 

realidade em várias escolas da rede pública. Segundo Ajuriaguerra et al (1984, p. 154), “a falta 

de continuidade por causa da contínua mudança de professores” causa na criança uma 

desmotivação. “A criança necessita manter relações identificatórias com o professor”, pois tanto 

a criança como o professor necessitam de motivação.   

 

4.1.2 Corpo Diretivo e Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) 

Foram direcionadas algumas perguntas a orientadora educacional (P3), a psicóloga (P4) 

que representa a equipe (EEAA) e a supervisora (P5). Os profissionais que atendem na equipe 

(EEAA) são o psicólogo e o pedagogo, que possibilitam atendimento escolar diferenciado das 

atividades realizadas em sala de aula com intervenções psicopedagógicas mais específicas a 

atender a demanda do estudante.     

Pergunta: “Como você vê o envolvimento do aluno J nas atividades escolares?”   

P3: “Quando atendido individualmente e mediado ele se envolve, mas quando no 

coletivo ele se apresenta como só estivesse de corpo presente em sala, e o pensamento fora da 

sala.” 

P4: “Ele tem pouco envolvimento nas atividades escolares e tem dificuldades de 

organizar-se, distrai-se com facilidade e esquece fatos recentes.” 

P5: “O aluno não demonstra muito envolvimento e interesse.” 

Pergunta: “A professora do aluno J foi orientada quanto ao procedimento curricular 

metodológico de atendimento referente às atividades em sala de aula?”  

P3: “Sim. Quanto a complexidade do caso e da necessidade de um trabalho diferenciado 

e diversificado.” 

P4: “Sim. Orientações específicas sobre o uso de marcadores (réguas), disposição do 

aluno na sala, importância do vínculo professor X aluno (vide Relatório Avaliativo com mais 

orientações).” 
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P5: “Sim. As orientações foram para que houvesse um trabalho diferenciado e 

diversificado com o aluno buscando sanar suas dificuldades.”   

Segundo P3, a nova professora recebeu as orientações devidas e, inclusive, a professora 

anterior (que saiu no início de julho) se disponibilizou a repassar à situação da turma e as 

informações sobre o estudante J em relação à dificuldade no aprendizado e sobre o processo de 

encaminhamento do diagnóstico. 

Prosseguindo, perguntou quais os procedimentos adotados pela EEAA para possibilitar o 

aluno J a acessar o código escrito e de leitura. 

P3: “Desenvolve apoio semanal de estimulação pedagógica diferenciada e 

diversificada.” 

P4: “O aluno ainda não está lendo. Temos olhado regularmente suas atividades; 

conversado com ele e os pais; atendido individualmente e em grupos.” 

P5: “A EEAA utilizou todos os recursos disponíveis na Instituição Educacional.” 

A seguinte pergunta foi se o aluno tem recebido atendimento diferenciado de acordo com 

as suas necessidades educacionais na Sala de Recursos. E citar atividades realizadas. 

P3: “Não. Como esclarecido antes, o aluno pelas orientações pedagógicas da SE/DF, 

não aluno diagnosticado ANEE, ou seja, dislexia pela SE/DF não faz parte dos casos ANEE. 

Sendo assim, quem atende e a equipe.” 

P4: “Não. Na SE a sala de recursos é para DI. Atividades da EEAA: jogos, leitura de 

gravuras, interpretação de cenas em sequência, estudo do calendário, linha de tempo, sequência 

numérica, etc.” 

P5: “Sim. A professora que desenvolve o trabalho é que está apta a responder.” 

No ano de 2009, em que o estudante se matriculou, ele ingressou na 2ª série e desde 

então, a equipe se mostrou preocupada com seu desenvolvimento, pois ainda não era 

alfabetizado. Observou-se pelo teste da psicogênese o nível de compreensão do estudante em 

relação ao código escrito. Esse teste da psicogênese se refere à Psicogênese da Língua Escrita 

(uma abordagem psicológica de como a criança se apropria da língua escrita) que são estudos de 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1991), que se inspiraram nos estudos baseados na 

Epistemologia Genética de Jean Piaget, que busca explicar a origem do conhecimento. O teste 

tem por objetivo verificar qual o nível de escrita que o estudante se encontra. Os níveis se 

classificam em pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. A partir dessa análise o 

professor propõe atividades para que o estudante avance de um nível para o outro o que irá 

depender das intervenções feitas pelo educador. 

De acordo com o teste, constatou-se que o estudante apresentava o nível pré-silábico o 

que significava que deveria receber intervenções oferecidas na 1ª série, mas como não pode 
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legalmente voltar o educando para a série anterior foi decidido em equipe psicopedagógica que 

ele cursaria durante esse ano a 1ª série, em uma classe reduzida (integração inversa), para 

oportunizar o processo inicial de alfabetização, porém se matinha matriculado na 2ª série. E pelo 

que consta em seu relatório psicopedagógico, o estudante foi encaminhado a realizar exames 

médicos com possível suspeita de dislexia, fez-se também recomendações de que ele deveria 

receber atendimento pela EEAA no próximo ano e fazer uma reavaliação em 2010. No mesmo 

ano foi encaminhado ao Instituto no Paranoá (espaço fora da escola) que atende estudantes 

disléxicos e lá oferece atendimento especializado e atividades esportivas. E segundo a EEAA, a 

família teve resistência em realizar os exames e também não levou o filho ao Instituto em 2009, 

apenas ao final do ano letivo de 2010.  

De acordo Costa (2000), quando os pais constatam que o filho possui uma dificuldade 

provoca neles uma grande ansiedade. A negação é a primeira reação dos pais. O fato de 

procurarem ajuda ou buscar um diagnóstico, significa que eles sabem que há algo errado e 

precisa buscar apoio. A partir disso surgem vários outros sentimentos, inclusive antes da 

aceitação, os pais passam por todo o processo de luto, de perda do filho idealizado, por isso, eles 

devem ser acolhidos, ouvidos e acalentados.     

Em 2010, depois da reavaliação o estudante permaneceu na 2ª série (3° ano), pois seu 

desenvolvimento foi bastante lento e até o momento não havia se apropriado do código da leitura 

e escrita. Em 2009, foi encaminhado para exames neurológicos, mas apenas em setembro de 

2010 concluiu os exames com o diagnóstico de dislexia, discalculia (R48) e critérios para TDA, 

conforme avaliação neuropediatra. Os encaminhamentos foram: frequentar uma turma de 

integração inversa de 3° ano, atendimento na sala de recursos, reforço escolar, ser acompanhado 

pela equipe psicopedagógica da escola e no próximo ano de 2011 deverá ser reavaliado. E só 

após o diagnóstico a família resolveu matricular o estudante no Instituto. Observou-se no ano de 

2010, que J não estava em uma turma reduzida, porém a escola realizou o “sistema de rodízio” 

que atende ao objetivo do Projeto Interventivo (PI) que faz parte da metodologia proposta pelo 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). O relatório psicopedagógico seguiu com várias sugestões 

pedagógicas a serem realizadas com o estudante J. Nesse ano de 2011, o educando continua na 2ª 

série (3° ano) e voltou a se integrar a uma turma reduzida (integração inversa) para receber 

atendimento mais direcionado. A mãe reconhece que a escola se dedica a ajudar o filho no que é 

possível, mantém-na informada sobre a dificuldade dele por meio de reuniões. 

Segundo a Associação Internacional de Dislexia (2004), repetir anos de escolaridade não 

ajuda o estudante a ultrapassar as dificuldades, ao contrário, pode criar dificuldades no nível 
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afetivo emocional como sentimentos de frustração, ansiedade, desvalorização do autoconceito e 

da autoestima. O mais importante é que o educando seja acompanhado, avaliado e receba uma 

intervenção especializada. 

Em contra partida, depara-se com a problemática de aprovar o estudante e o mesmo se 

sentir excluir dos demais, por não conseguir acompanhar o conteúdo programático referente à 

série em questão. Pois se o educando ainda não adquiriu habilidades necessárias à série que está 

inserido, suas dificuldades de aprendizagem persistirão. Portanto, a aprovação automática 

imposta pelo sistema educacional brasileiro se torna uma imposição. Há uma preocupação maior 

com as estatísticas de aprovação, ao contrário de avaliar o desenvolvimento do estudante de 

acordo com seu tempo de aprendizagem. Não é uma aprovação automática que irá ajudar o 

indivíduo a construir pré-requisitos que vá favorecer o seu desenvolvimento e sim o 

acompanhamento pedagógico e intervenções especializadas como proposto pela Associação 

Internacional de Dislexia.      

 

4.1.3 A família  

Tanto o pai como a mãe nasceram no Distrito Federal e residem até os dias atuais. Ambos 

também estudaram até a 6ª série do Ensino Fundamental. Moram a nove anos na mesma 

residência. A família é composta pelo casal e quatro filhos, J é filho caçula. Segundo os pais, J 

em casa é extrovertido, alegre, brincalhão, não fica quieto de jeito nenhum, é impulsivo, gosta de 

brincar e não deixa ninguém quieto.  

Nesse primeiro momento, quando foi perguntado sobre o envolvimento do J nas tarefas 

de casa, os pais concordaram em dizer que “ele é muito desinteressado, só realiza se ficar em 

cima dele. Se deixar por ele mesmo, ele não faz sozinho. Ele só faz se for fácil, difícil ele não 

faz”. A mãe diz ajudá-lo, e a irmã dele que está na 7ª série também o ajuda. O pai quase não 

ajuda devido o trabalho, apenas quando chega mais cedo que pode ajudá-lo.  

A mãe sente muita dificuldade em ajudar J nas tarefas, porque segundo ela, ensina uma 

letra, ensina outra atividade e quando volta naquela letra ele já esqueceu. A mãe o acha distraído 

durante as atividades. Ela informou que J iniciou os estudos aos seis anos de idade e desde então 

ele é assim, não retém muito que aprende, tem que ficar em cima insistindo, tem que falar a letra, 

a palavra, pois tem muita dificuldade de juntar as letras para fazer uma palavra e informou que a 

primeira professora de J já observava sua dificuldade. Nesse momento, a mãe diz que o pai acha 

que é só falta de interesse de J, que ele não tem problema nenhum. A mãe relata: “ele tem 
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vontade de ler, ele fica pedindo pra mim ler, „mãe que palavra é essa aqui?‟, eu leio para ele e 

ele fica naquela vontade de aprender a ler e não sabe, aí eu vou ensinar, mas depois ele 

esquece.” 

Foi perguntado se a escola havia conversado com eles sobre a dificuldade de J, 

responderam que sim, que a orientadora educacional (OE) já conversou muito com ela (mãe), 

explicou dizendo que ele não retém o que aprende, por isso, é muito lenta sua aprendizagem.  

Ao perguntar para a família se eles acreditavam no potencial de desenvolvimento 

intelectual do J a mãe afirma que sim, que irá superar a dificuldade, pois ele tem vontade de 

aprender. O pai respondeu que acreditava e cita exemplos cotidianos em que J se dispõe a 

consertar algum aparelho com defeito, o que significa que J tem potencial e quer fazer algo, o pai 

confirma: “Acho que ele tem vontade de aprender.” Segundo Ianhez e Nico (2002), o estudante 

disléxico tem facilidade para construir, ou consertar as coisas quebradas, lembra-se de detalhes 

entre outras habilidades e talentos. 

A próxima pergunta foi se a escola procura atender J em sua dificuldade de 

aprendizagem. A resposta foi positiva, a mãe disse que as professoras tentam ensinar J, ela (mãe) 

é chamada para conversar, que a professora passa atividade “inferior” a de outros alunos, ou seja, 

atividades mais fáceis para que J possa compreender melhor. Segundo o pai as professoras falam 

que tem muitos alunos, por isso não poderá a todo o momento dar atenção individual a ele, vai 

ajudando de acordo com que é possível. De acordo Ajuriaguerra et al (1984), são as exigências 

de um ensino muito rápido, a sobrecarga das classes e a falta de continuidade devido a mudança 

de professores, consequentemente  o educador se vê desmotivado. O estudante também precisa 

ser motivado, mas como motivá-lo sendo que o professor está desvalorizado?   

Quanto à atuação da professora em sala de aula referente às atividades realizadas, os pais 

afirmam não acompanhar, apenas ficam sabendo quando J comenta em casa o que faz. A mãe diz 

não perceber que a professora tem buscado atender o J em sua individualidade, apenas quando a 

orientadora educacional, pedagoga ou psicóloga o chama para ficar só (isso de vez em quando) 

uma vez na semana, pois na sala de aula a professora diz que não tem como dá atenção especial 

só para o J, pois tem mais de 30 alunos. Quando J é atendido pela equipe (EEAA), segundo a 

mãe a pedagoga propõe atividade para ver se ele está retendo o que aprendeu, conversa com ele. 

Segundo o documento Estratégia de Matrícula de 2011, as instituições da rede pública do 

DF, são inclusivas, mas o atendimento em turma de integração inversa atende apenas aos 
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estudantes que apresentam: “Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD (autismo, transtorno 

de Rett, transtorno de Asperger e Transtorno desintegrativo da infância, e Transtorno Global do 

Desenvolvimento sem outra especificação) com altas habilidades/surpedotação, com deficiência 

física, sensorial (visual, auditiva, surdocegueira) intelectual e múltipla.” devidamente 

diagnosticado (p. 14).  

Prosseguindo com a entrevista, perguntamos se conheciam a proposta pedagógica da 

escola e segundo a mãe, ela conhece e disse “lá é muito bom, eles se preocupam com as crianças 

que tem dificuldades. Porque as professoras eu acho muito boa, interessa em ensinar, mas o que 

eu acho que elas tinham que ver quem tem mais dificuldade e cobrar mais dele”. O pai reforça 

que deveria passar mais dever para J e nesse momento a mãe também concorda e acrescenta que 

os deveres deveriam ser mais direcionados a J. Foi perguntado se a escola da abertura aos pais de 

falarem, de dá opinião sobre como querem que seja trabalhado com J. A mãe disse que sim e que 

em reuniões os pais são ouvidos, são incentivados a falarem e é dada a eles a vez para falar.  

Perguntamos aos pais se eles acreditavam que é apenas papel da escola a educação de seu 

filho. A mãe respondeu:“Não. Tem que ter o acompanhamento do pai e da mãe 

principalmente.” (o pai também concordou). Seguiu-se com a pergunta: “E porque vocês acham 

tão importante essa parceria?” A mãe disse: “Porque a gente tem que se preocupar com o filho, 

quer o bem para ele.” e o pai acrescentou:“O melhor.” 

Observou-se que neste início da entrevista tanto o pai como a mãe achavam que o filho 

apresentava apenas desinteresse pelas atividades, mas durante a conversa a mãe mostrou que 

havia mudado de opinião e reconheceu que o J apresentava uma dificuldade de aprendizagem, 

que pelo diagnóstico era dislexia.  

Quando perguntado aos pais o que seria dislexia, a mãe respondeu: “Entendo que ele não 

retém o que aprende.” E o pai afirmou: “Pra mim é mais desinteresse dele, mas fala que ele se 

esquece das coisas, mas tem coisa que acontece, por exemplo: quando passa uma reportagem ai 

passa uns tempos ele se lembra de tudo, tudinho, fala do mesmo jeito, ai eu acho que (sorri) que 

senão ele esquecia também.” Diante disso, a mãe relatou que já conversará com o marido para 

convencê-lo de que J realmente tem dificuldades na aprendizagem. A mãe dizia que o pai achava 

que era só falta de interesse do filho, que ele não tinha problema nenhum e era porque não queria 

fazer as tarefas. Mas, ela dizia ao marido que o filho tem dificuldade e agora existem os exames 

para comprovar. 
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Estes exames foram solicitados em 2009 pela escola por perceber que o estudante 

apresentava dificuldades na aprendizagem, com possíveis indicadores de dislexia. Desde 2009 a 

escola vinha orientando à família a acompanhar o filho para a realização dos exames, após 

insistir muito, esclarecer a família da importância de realizá-los e dizer que iriam acionar o 

Conselho Tutelar, caso a família não providenciasse, pois seria notificado como negligência com 

a saúde escolar do educando. Segundo P3, os pais se recusavam a aceitar que o filho tinha algum 

problema de aprendizagem e, talvez, por isso não se esforçavam em levá-lo a realizar os exames. 

Portanto, a avaliação diagnóstica, só foi concluída em setembro de 2010.  

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), defini dislexia como um distúrbio 

ou transtorno de aprendizagem na leitura, escrita e soletração sendo esse distúrbio de maior 

frequência em salas de aula.  Em pesquisas realizadas em muitos países comprovaram que entre 

5% a 17% da população mundial é disléxica. A dislexia não resulta de má alfabetização, 

desatenção, desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência e sim uma condição 

hereditária com alterações genéticas, apresentando também alterações no padrão neurológico. De 

acordo com Valett (1990), várias crianças estão bem abaixo de seu nível de desenvolvimento 

escolar em relação à leitura, mas a dislexia pode ser diagnosticada e tratada por meio de 

intervenções precoce e com tratamento adequado.    

Depois de saberem sobre a dificuldade do J, a mãe afirma que passou a se preocupar mais 

em ensiná-lo nas atividades de casa. O pai dizia que J gosta de jogar no vídeo game e isso pode 

ajudar no desenvolvimento do filho, pois ele pode observar as letras, brincar com os jogos e, 

segundo o pai, vai aprendendo.  

Pedimos aos pais para avaliar a participação deles na vida escolar de J, como eles 

poderiam ajudar J em relação à dificuldade dele, a dislexia. A mãe disse que continuaria o 

ajudando nas tarefas de casa, também com amor, carinho, apoio e reafirmou que não é só falta de 

interesse dele. Para o pai, deve cobrar mais dele para que faça as atividades. Em seguida, 

perguntamos que além do acompanhamento em casa de que forma a família poderia ajudar no 

espaço escolar. Responderam que cobrar da escola, ir lá para conversar, dialogar sobre a 

aprendizagem do J, o que ele deveria aprender e cobrar apoio mais direcionado a ele.        

A escola reforçou o pedido para que os pais ajudassem J em casa estabelecendo um 

horário para estudo. Pelo que foi observado os pais pensam que esse auxilio é apenas na 

realização das tarefas enviadas para casa, pois quando não tem tarefas não é programado um 

horário para os estudos 
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Pergunta: “Vocês reservaram algum momento para dar esse apoio, auxílio?” 

Mãe: “Já. Quando ela (professora) passa atividade, ai aquele horário é sagrado, tem 

que fazer a atividade para levar pra escola.” 

Pergunta: “Todo dia tem um momento reservado para fazer a atividade?” 

Mãe: “Não. Porque não é todo dia que a professora passa a atividade. Assim: é duas 

vezes por semana só que ela manda. Já falei para ela tá mandando porque tem como a gente 

ensinar ele aqui.” 

Pergunta: “Quando ela não manda atividade vocês não dizem em nenhum momento: 

„Filho agora vamos tentar ler uma história‟, alguma coisa, ver uns exercícios ou só quando tem 

atividade impressa? 

Mãe: “Tem vez que minha filha inventa de brincar de escolinha. Ela vai dando aula, da 

uma de professora, ela tá fazendo a 7ª série, ai ele faz as atividades, é de vez enquanto.”  

Ianhez e Nico (2002), afirmam que é fundamental estabelecer uma rotina diária como: 

dividir trabalhos longos em partes menores; determinar um tempo para fazer as lições de casa; 

ter um lugar específico para fazer as lições de casa e outras atividades; acostumar o estudante a 

usar agenda e calendário e esse devem ficar visíveis para as tarefas que deverão ser feitas; usar 

um planejamento diário para as tarefas. Sobretudo, os pais precisam lembrar que o carinho é 

importante assim como o acompanhamento profissional especializado; estimular as habilidades 

de comunicação, pois falar e escutar são importantes; conversar bastante com a criança; 

expressar seus sentimentos e fazendo isso com interesse a criança se sentirá a vontade para 

contar o que faz e pensa. Uma fala fluente e vocabulário são necessários para o desenvolvimento 

da leitura e escrita. Os pais podem também ajudar o filho com incentivos e afetos, inclusive nas 

atividades simples, por exemplo: se ele leva um bom lanche para a escola e refeições regulares 

em casa. Outro fator importante é estabelecer horários fixos para o filho ir dormir, pois isso irá 

estruturar seu dia. As autoras ressalvam que muitas crianças disléxicas precisam dormir mais que 

outras crianças que não enfrentam problemas. Portanto, os pais devem encorajar o filho a ir para 

a cama mais cedo, mas com as coisas e os materiais escolares organizados para o dia seguinte.            

Para Shaywitz (2006), é de fundamental importância que os pais auxiliem o filho 

juntamente com a escola. É importante que a escola oriente essa família quanto ao auxílio do 

filho, mas que essa orientação não seja cansativa ou ocupe momentos de lazer para não se tornar 

punitivo ou que a criança perca o interesse na realização das atividades, para não se perder a 

qualidade do envolvimento do estudante no que foi proposto. 

Segundo Shaywitz (2006), se deve procurar melhorar as deficiências fonológicas, pois irá 

enfatizar não apenas a dificuldade de leitura da criança, mas os pontos fortes. Porém essa 
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deficiência fonológica isolada faz parte de um quadro mais amplo de competências. Incentivando 

sempre a criança a ressaltar suas qualidades e habilidades cognitivas.  Também deve definir um 

programa para ensinar a criança a ler. Os adultos importantes na vida de uma criança disléxica 

são especialmente os pais e os professores. Esses são fundamentais na determinação de seu 

futuro. Mas não devem ficar na espera que as coisas vão se resolver. Para a autora, um adulto 

com conhecimento sobre o problema deve estar à frente e promover mudanças e, na maior parte 

do tempo quem irá ocupar esse papel é um dos pais, com paciência, perseverança e sempre 

incentivando quando as coisas não estiverem bem, que seja amigo, confidente, defensor de 

chacotas que os outros possam deixá-lo envergonhado. Um adulto que não apenas acredite nele, 

mas traduza esse sentimento em ações positivas, tendo ciência do problema de leitura e de 

maneira incansável auxilie no que for preciso. Dessa forma essa criança terá sucesso em seus 

estudos e na vida.  

É de extrema importância que os pais sigam as orientações da escola e também às 

recomendações das autoras acima, pois sendo assim o estudante J poderá se desenvolver em seu 

aprendizado e na construção de sua rotina diária. Mas acredita-se que é necessário o auxílio da 

escola. Neste ponto, a escola deve orientar a família na importância de conhecer a gravidade do 

problema a conscientização do envolvimento deles para o desenvolvimento escolar do filho e 

indicar quais os programas de leitura que ajudarão o estudante. Portanto, a escola, os professores 

e a Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) devem assumir também um papel 

importante para auxiliar e cobrar dos pais tal postura, pois tanto a família como a escola devem 

ser parceiras e caminhar juntas. 

  

4.2 A exclusão do estudante J no espaço escolar 

Durante a entrevista com os pais, eles falaram sobre o sentimento de exclusão do 

estudante J. A pergunta ocorreu da seguinte forma: “Atualmente como você avaliaria seu filho 

em relação ao processo de inclusão escolar? Ou seja, você percebe que ele tem sido acolhido, 

aceito pela professora, por toda a equipe psicopedagógica e colegas da turma/escola?” 

Mãe: “Ele tá mais excluso pela dificuldade dele. Não aproveitou muito não. Acho que 

deveria ter tido mais incentivo da professora, ficar mais em cima dele, já que ele tem mais 

dificuldade tinha que ter uma pessoa do lado sempre para atender as dificuldades dele. A 

orientadora e a pedagoga se interessam mais do que na sala de aula.” 
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No decorrer da conversa surge mais um ponto importante que demonstra o sentimento do 

estudante em decorrência de sua dificuldade de aprender, e consequentemente, o exclui do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Mãe: “A criança na sala de aula com dificuldade se sente rejeitada porque ele vê que os 

outros sabem e ele não sabe, excluindo dos outros alunos.” 

Pai: “Os outros aprende e ele não aprende.” 

Pergunta: “O J. verbaliza/fala isso?” 

Mãe: “Ele fala.” 

Pergunta: “O que ele fala para você?” 

Mãe: “Ah mãe, meus amiguinhos tudinho sabe ler e escrever e eu não sei. Eu não 

entendo, não consigo copiar porque a professora não espera eu escrever, porque eu escrevo 

devagar e ela vai logo e apaga e não dá pra mim acompanhar do quadro. Ele fala assim.” 

Pergunta: “Nesse momento ele diz para a professora que não consegue copiar?” 

Mãe: “Ele diz, mas ela não entende.” 

Pergunta: “Mesmo assim ela apaga?” 

Mãe: “Sim, ela continua fazendo.” 

A mãe fala que a professora da sala deveria se preocupar mais com J devido sua 

dificuldade de aprendizagem e coloca que ela poderia passar mais tarefas diferenciadas para ele e 

também para ser realizadas em casa. Pois ela (mãe) e a irmã mais velha poderiam ajudá-lo. O pai 

sugere que poderia passar uma atividade por dia, pois já iria ter a diferença, pois ele tanto 

aprenderia em casa e no colégio, assim a família se esforçaria para ensiná-lo. 

Nessa conversa observa-se que a família demonstra a vontade de ajudar o filho, mas por 

sua vez, não conhece os procedimentos necessários ou não busca conhecê-los. O apoio ao 

estudante deve ser organizado e sistematizado pedagogicamente, portanto a família também 

precisa desse acompanhamento, receber um programa elaborado pela escola com atividades e 

como intervir, também incentivar a família a construir uma rotina diária com o estudante. Para 

que a família possa intervir de forma correta durante as orientações que serão dadas ao filho e, é 

claro um dos pais deverá acompanhar a realização da atividade, conforme foi proposto pela 

autora Shaywitz (2006), no tópico acima.  
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4.3 A inclusão do estudante J no espaço escolar 

Os profissionais da escola pesquisada concordaram que a educação inclusiva é 

importante, mas não basta apenas matricular o estudante, esse deve fazer parte do contexto 

escolar, receber o apoio necessário e suas especificidades respeitadas. Aqui incluiu a fala da 

direção como P6. 

P1: “Sim. Para que o aluno (ANEE) possa conviver e aceitar as diferenças que existem 

entre eles e outros e vice-versa.” 

P2: “Sim. É importante quando o aluno é verdadeiramente incluso, respeitando suas 

limitações, recebendo adequações necessárias. Não basta incluí-lo na sala mas em todo 

contexto escolar.” 

P3: “Sim. Desde que ela preveja condições materiais e financeiras para suporte ao 

trabalho do professor, além de apoios de recursos humanos, para não correr o risco de ser uma 

panacéia.” 

P4: “Sim. A diversidade é uma realidade. O aluno ANEE necessita ser compreendido, 

fazer parte, ser inserido e respeitado no meio social, aprender de acordo com seu ritmo e 

necessidades.” 

P5: “Sim. Porque os alunos têm oportunidade de desenvolver suas potencialidades, 

convivendo e respeitando a diversidade.” 

P6: “Sim. Todos devem estar em um ambiente de troca e a Educação Inclusiva propõe 

isto, fazer com que as crianças aprendam juntas, apesar dos objetivos e processos serem 

diferentes.” 

Os profissionais reconhecem que é necessário que o estudante com dificuldade de 

aprendizagem seja encaminhado para atendimento psicopedagógico na Sala de Recursos para 

que o mesmo possa receber atendimento diferenciado, mais voltado a suas especificidades. 

P1: “Sim, são recursos adotados para que este(s) aluno(s) possa ser estimulado de modo 

a conseguir acompanhamento e assimilar os conteúdos trabalhados.” 

P2: “Sim, o aluno com dificuldade progride, mas se ele tiver atendimentos em várias 

áreas, com certeza terá progresso muito maior.” 

P3: “Há casos de alunos que apresenta dificuldades de aprendizagem que só o trabalho 

de sala mesmo diferenciado e diversificado é pouco para ajudá-lo ir além. Necessita de 

mediações especializadas diversas, muitas vezes.”     

P4: “Sim. Ele tem necessidades próprias que precisam ser atendidas. Por exemplo, um 

aluno cego, necessita de Braille, orientação e mobilidade, sorobã etc.” 

P5: “Depende do grau de dificuldade. Primeiro é necessário que o professor faça uma 

avaliação pedagógica e a partir dela, crie intervenções para tentar sanar a dificuldade. Caso 

não consiga saná-la, deve encaminhar ao Atendimento que julgar mais adequado.” 

Observa-se que apesar dos profissionais estarem cientes da importância da Educação 

Inclusiva e seus benefícios e de realizarem o que é possível dentro das limitações institucionais, 

ressalvam que é necessário que o aluno com dificuldades de aprendizagem seja atendido também 
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na Sala de Recursos, mas esbarram na questão burocrática, pois segundo a Orientação 

Pedagógica (OP) do Distrito Federal não oferece atendimento a esse estudante. De acordo com a 

Fundamentação Legal segue: 

       

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a Orientação 

Pedagógica da Educação Especial, em consonância com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 

2008), que tem como objetivo garantir acesso, participação e condições 

adequadas de aprendizagem aos estudantes com deficiência, transtorno global 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, preferencialmente, em 

classes comuns do ensino regular (PEREIRA et al, 2010, p. 17).  

     

Segundo a Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA), a Orientação 

Pedagógica (OP) da Secretaria de Educação/DF exclui do atendimento na Sala de Recursos os 

estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e TDAH. O atendimento na Sala de 

Recursos é oferecido apenas para os estudantes diagnosticados e que apresentam deficiência, 

TGD e altas habilidades. Portanto, o atendimento diferenciado que é oferecido ao estudante J é 

realizado apenas pela equipe (EEAA) que ocorre de uma a duas vezes ao mês. De acordo com a 

equipe, o estudante J também recebe, eventualmente, atendimento na Sala de Recursos, mas 

sendo uma decisão de toda a equipe interna da escola. Pois, não é uma prática oficializada 

devido à burocracia imposta dos trâmites legais.  Quanto aos procedimentos tomados pela EEAA 

para possibilitar o aluno J ao acesso do código escrito e de leitura, a equipe afirmou que utilizou 

os recursos disponíveis na escola, acompanhando regularmente suas atividades, conversas com o 

estudante e com os pais, atendimento individual e em grupo. 

 

4.4 Processo de ensino-aprendizagem do estudante J no contexto escolar   

De acordo com Dessen e Polonia (2007), a escola além de ser uma instituição social, 

também é um espaço privilegiado que favorece o ensino-aprendizagem por meio da 

sistematização do conhecimento. É nesse espaço que a criança irá ampliar suas interações 

sociais, por meio do contato e vivência com as diferenças culturais, raciais, religiosas que 

possibilitarão a construção de novos laços afetivos, desenvolvimentos da linguagem e aquisição 

de novos saberes tanto formal como informal, apesar do convívio coletivo e o sentimento de 

cooperação. Um dos maiores desafios da escola é preparar os estudantes, professores, mães e 

pais a conviverem com respeito à diversidade.  
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Os poucos momentos em que se observou o estudante J em sala de aula e na entrevista 

percebeu-se o quanto ele tem o desejo de aprender a ler e a escrever, mesmo que esse sentimento 

fique sem demonstrar durante as aulas e/ou nos atendimentos com a equipe. Inclusive ele mesmo 

verbalizou durante a entrevista: “Gosto da escola”, “Ensina a aprender”, “Aprende a ler”. No 

entanto, pergunta-se onde está o problema, pois o estudante quer aprender e a escola por sua vez 

almeja em ensinar. Então, o porquê desse desencontro? Não tenho essa resposta, mas busquei 

investigá-la. Foi investigado um pouco do contexto escolar, os profissionais educacionais da 

escola pesquisada, que fazem com que a educação se concretize, leu-se documentos 

institucionais importantes e o relatório psicopedagógico do aluno e também conversou com a 

família. Porém considera-se que essa investigação é apenas o começo de uma história e acredita-

se que não terá conclusões nesse trabalho, mas apenas um sutil começo... 

A escola em que o estudante está matriculado se mostrou bastante preocupada, envolvida 

com o educando, buscou e busca o possível, o que está ao seu alcance para contribuir na 

aprendizagem de J. Neste ano de 2010, realizaram um “sistema de rodízio” ou Projeto 

Interventivo de acordo com a proposta do BIA (contextualizado anteriormente), aplicou-se o 

teste da psicogênese com o objetivo de verificar o nível de leitura e escrita do estudante, a partir 

disso, o mesmo receberia atendimento mais adequado ao seu nível de desenvolvimento. Segundo 

o teste, o estudante J demonstrava ainda não ser alfabetizado, portanto, seria necessário receber 

suporte nos anos de 1° e 2°. Então, ocorreu o seguinte: ele passou por volta de 40 dias em uma 

turma de 1° ano e depois 30 dias na turma de 2° ano, onde receberia um suporte do professor da 

respectiva turma em relação a sua alfabetização inicial, sendo assim, receberia reforço nas 

atividades anteriores ao do 3° ano. 

Segundo P3 e P4, o aluno tem sido atendido individual e coletivamente para acompanhar 

seu desenvolvimento, observam-se suas atividades realizadas. Informou que em relação a sua 

avaliação do ano anterior, de 2009, período em que se matriculou na instituição, seu 

desenvolvimento tem avançado, mesmo que lento, mas se teve uma melhora em comparação a 

como ele chegou à escola.  

 

4.4.1 Interação do estudante J 

- No ambiente escolar 

A pergunta foi sobre a interação do estudante J com o grupo e qual a mediação feita para 

incentivar a sua socialização. 
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P1: “Sim, são propostos trabalhos, jogos e brincadeiras em grupos/duplas para que os 

alunos não apenas este, possam conviver bem no coletivo.” 

P2: “O aluno J quando foi meu aluno, não apresentou nenhuma dificuldade de 

socialização com o grupo.”    

Na opinião dos pais o convívio de J na escola tem sido boa ele faz amizades, gosta dos 

colegas, não há notícia de brigas. O estudante J também gosta da escola, dos colegas e dos 

professores. Para os pais o convívio na escola tem contribuído para o seu desenvolvimento social 

e cognitivo.  

A escola encaminhou o estudante J para ser atendido no Instituto no Paranoá, que oferece 

atendimento especializado a alunos disléxicos e também com outras demandas específicas, lá 

oferece também atividades esportivas e culturais. Observou-se o quanto é importante a 

participação do estudante J nessas atividades, pois além de desenvolver a relação social e cultural 

trabalha a psicomotricidade: desenvolvendo a lateralidade (esquerda/direita). As atividades são: 

aulas de dança, brincadeiras, jogos de regras, reciclagem, dentre outras.       

Segundo A. de Meur e L. Staes (1989), a psicomotricidade tem como objetivo principal o 

desenvolvimento motor da criança na formação de sua imagem corporal e de sua personalidade, 

envolvendo o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal, a 

aquisição da escrita, também a dificuldade de aprendizagem e as relações existentes entre o gesto 

e a afetividade, inclusive, o sentimento de autoconfiança. A personalidade da criança se 

desenvolverá devido à tomada de consciência de seu próprio corpo, das possibilidades de agir e 

transformar o mundo que a cerca.  

De acordo com Vigotski (1995, 1978 citado por KELMAN, 2010), o sujeito humano é 

social desde o nascimento e está inserido em um contexto social.  A formação dos processos 

cognitivos é consequência de uma mente social, portanto as capacidades humanas são 

construídas a partir das interações sociais. E a cultura influencia no comportamento criando 

formas especiais e desenvolvimento das funções psicológicas humanas, por exemplo: raciocínio 

verbal, formação de conceitos, atenção voluntária e memória lógica mediada pela cultura. O 

processo de desenvolvimento é organizado pela construção e reconstrução de limites em nosso 

comportamento em contextos variados. Logo, os fenômenos psicológicos complexos recebem 

influências por esses limites culturais ao mesmo tempo em que também influencia a cultura.         

 

A cultura exerce um papel de mediadora na formação da consciência e nos 

aspectos integrais do desenvolvimento humano. Implica em processos de um 

sistema de significação. As vivências culturais são transformadas pela 
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experiência individual, constituindo novidades que, por sua vez, são 

incorporadas a um processo específico e peculiar do indivíduo. Quando a 

criança constrói significados junto com outros membros ativos de seu grupo 

social, ela não está apenas transformando os valores e conhecimentos 

transmitidos pela cultura, mas também alterando a herança transmitida por seus 

pais (MACIEL, 1996). O significado não é dado a essa criança: ele é construído 

à medida que ela negocia com o mundo (KELMAN, 2010, p. 21).     

 

É por meio das interações sociais, histórico-cultural que o sujeito constrói seu 

conhecimento sobre o mundo no qual está inserido.   

- No Instituto   

As observações feitas nas atividades esportivas no Instituto mostraram que J tem uma boa 

interação com os colegas, mesmo que em alguns momentos ele fique mais calado, às vezes, um 

pouco distante dos colegas em pensamento, mas não em corpo presente, ou seja, até onde foi 

observado, ele participa de todas as atividades propostas pelos professores, embora não seja 

destaque e responde apenas quando solicitado não significa que ele está aquém dos 

acontecimentos até porque está incluído na turma, nas atividades e em um contexto social. 

 

4.4.2 Aprendizagem por meio de brincadeiras e jogos de regras  

O estudante foi observado, no Instituto, ao participar dos jogos de regras como o 

“Caldeirão da Holda” e dominó. Constatou-se um grande envolvimento, em alguns momentos 

questionava ou reclamava que ficava na masmorra (momento esse quando perdia uma partida e 

deveria ficar parado sem jogar o dado). Ele participava da contagem do dado (até o numeral 

seis). Por exemplo: ao final do jogo “Caldeirão da Holda”, a psicóloga que orientava os 

participantes disse que ganhar vai da sorte e o estudante J concordou e acrescentou: “tem dia que 

eu ganho, outro dia outro colega ganha.” Em outro jogo, o de dominó, J conferiu a quantidade 

de pedras distribuídas (até o número sete), organizou o jogo e coordenava. Quando saiu um 

integrante J convidou outro colega a participar. Ele também conversava orientando os colegas e 

em alguns momentos quando perdia a jogada usava a expressão “que merda”. Observou-se que 

ele chamava uma das colegas pelo nome o que demonstrava a importância do convívio entre os 

pares para o desenvolvimento das relações sociais.   

 

Assim, o plano informal das brincadeiras possibilita a construção e a ampliação 

de competências e conhecimentos nos planos da cognição e das interações 
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sociais, o que certamente tem conseqüências na aquisição de conhecimentos no 

plano da aprendizagem formal (BORBA, 2007, p. 38).      

   

Além de aprendizagens sociais a criança desenvolve sua aprendizagem escolar, por essa 

razão Friedmann (1996) desenvolveu um trabalho voltado para “A função educacional do jogo” 

e por considerar a criança como ser integral e por esse motivo ela não deve ser fragmentada para 

desenvolver cada parte como: linguagem, afetivo, físico-motor, moral e cognitivo separado uma 

da outra. Ao contrário, devem-se propor estratégias metodológicas que englobe todas essas áreas, 

pois são imprescindíveis para a formação da personalidade da criança. E como estratégia a autora 

propõe o jogo, porém dá um alerta que o jogo não é o único e exclusivo recurso de ação e sim 

uma alternativa significativa e sua utilização não despreza outras possibilidades metodológicas.        

Segundo Grande (2004, citado por RICARDI, 2009), o envolvimento pelo jogo 

desenvolve a imaginação e enquanto brinca a criança aprende a agir numa esfera cognitiva que 

são estimuladas internamente, o que significa que age independente do que vê e também 

aprendem a conhecer seus limites e superação. Por isso, o professor deve oferecer atividades que 

favoreça a imaginação e a formação de hipóteses, a investigação, a análise e a criação na busca 

por estratégias de resolução nas situações de jogos e brincadeiras. Por esse motivo, o professor 

deve estar atento quando a escolha do jogo, ter claro qual o objetivo e quais a contribuição para a 

construção do conhecimento matemático. Deve-se também organizar o espaço físico, o tempo, 

oferecer os recursos necessários, acompanhar o jogo estando disponível quando a criança 

solicitar e cabe ao professor avaliar o desenvolvimento de cada aluno e propor novos desafios e 

problematizar a situação, pois os jogos e brincadeiras por si só não criam possibilidades de 

aprendizagem.  

 

4.4.3 Contribuições trazidas das atividades do Instituto para o ambiente escolar 

As atividades no Instituto iniciaram por volta de dois meses, depois que o estudante foi 

diagnosticado, entre setembro e outubro de 2010. Mesmo assim achou pertinente perguntar aos 

profissionais da escola se havia percebido progresso na aprendizagem do estudante J em sala de 

aula, após ter iniciado as atividades neste local. 

P1: “O aluno está pouco tempo na referida instituição. Sua comunicação com colegas e 

professora melhorou. O interesse pelas tarefas ainda não.” 

P2: “Não o acompanhei.” 
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P3: “Ele conseguiu centra mais no aqui e agora da sala de aula e expressar 

compreensão da leitura e expressar um pouco na escrita, por informação da equipe.” 

P4: “Percebi pouco progresso. Estive no Instituto [...] para conversar com os 

profissionais e vi o material. Não gostei da parte de escrita (muito mecânica). Não posso avaliar 

as outras atividades.”   

P5: “Sim. O aluno mostrou-se mais integrado à turma e com melhor desempenho com 

relação à leitura e escrita.” 

Aos pais, perguntamos se perceberam alguma melhora na aprendizagem o J após 

participar das atividades no Instituto, a mãe acha que teve um pouco. O pai diz que ninguém 

muda da noite para o dia, pois é pouco tempo para avaliar, mas acha que ele melhorou um pouco. 

O pai relatou que um dia observou uma atividade de cores e que lá é ensinado de “outro jeito” 

para que J possa aprender. Apesar disso, os pais contaram que J não gostava de ir ao Instituto 

porque, segundo J, lá é só brincadeira.  

  Após o ingresso da criança na escola, é necessário que a escola atenda suas necessidades 

biopsicossociais de maneira pedagogicamente sistematizada e de acordo com o desenvolvimento 

individual de cada criança, atendendo adequadamente e respeitando cada fase do 

desenvolvimento, inclusive, o direito de brincar. Pois, por meio da brincadeira e do jogo a 

criança passa a conhecer melhor o mundo que a cerca e adquire novas experiências, com isso, 

amplia seu conhecimento. As brincadeiras e os jogos favorecem a construção da socialização, da 

afetividade e da emoção. Pode-se dizer que brincando a criança unifica a personalidade com a 

realidade interior e exterior. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil - RCNEI (1998, p. 22), “brincar é uma das atividades fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia.” É nas brincadeiras e jogos que a criança 

concretiza as ideias com a função corporal, constrói regras sociais, desenvolve sua comunicação, 

a memória, a atenção, a imaginação, seu raciocínio lógico-matemático e desenvolve capacidades 

importantes como, também, pré-requisitos para desenvolver a escrita. Portanto, a escola deveria 

rever suas concepções educacionais e privilegiar aquela que irá proporcionar o pleno 

desenvolvimento do estudante, inclusive o biopsicossocial que além de valorizar o 

desenvolvimento cognitivo, também valorizar o psicofísico, afetivo e social.  

Aos poucos têm ocorrido pequenos avanços no desenvolvimento do estudante J em sala 

de aula. Em relação à opinião dos pais, no início em que J começou a frequentar o projeto ele 

não queria continuar, alegando que lá ele só brincava, porém com a mediação da escola, 

continuou frequentando, pois seria importante para o seu desenvolvimento. Segundo os pais, 

ainda é cedo para se observar mudanças em relação a seu envolvimento em atividades escolares, 

mas consideraram que o filho está um pouco melhor. 
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4.5 Participação da família       

De acordo com Dessen e Polonia (2007), a família e a escola exercem um papel 

determinante para o desenvolvimento integral da criança (social, cognitivo, psico, afetivo, moral 

e físico). Não podemos esquecer que o conceito de família tem passado por várias mudanças e 

adaptações sociais. A família é a primeira instituição social na qual o indivíduo passa a interagir 

com o meio e com o outro. É nesse espaço que a criança desenvolve sentimentos de aceitação e 

afetividade e, por meio da socialização constrói valores e percepções do mundo que a cerca. O 

desenvolvimento e experiências proporcionados pela família tanto positivo como negativo serão 

reflexões no comportamento social dessa criança e jovem em outros espaços que venha a 

frequentar.  

Perguntou-se aos profissionais da escola pesquisada, qual a importância da família na 

educação Inclusiva dos filhos.  

P1: “Muita, é a família que dá o 1° incentivo, responsável também por buscar melhorias 

e cobrar o direito dos alunos portadores de necessidades.” 

P2: “A importância é fundamental, a família deve acompanhar o aluno, seguindo as 

orientações da equipe especializada, do prof° e dando suporte em casa à criança.” 

P3: “A colaboração da família é fundamental em qualquer processo educacional, na 

inclusão muito mais, pois, há necessidades de levar a criança para avaliações diferenciadas e 

acompanhamentos outros fora da escola que exige persistência e boa vontade da família.”  

P4: “A família tem que entender e conhecer seus direitos. Exigir o atendimento de 

acordo com as necessidades e ser parceira da escola acompanhando o desenvolvimento da 

criança.” 

P5: “A família tem um papel de grande importância, pois deve buscar constantemente 

trabalhar a auto-estima dos filhos, incentivando-os a superar as dificuldades e acompanhando-

os no processo de ensino-aprendizagem.” 

P6: “Os pais de alunos ANEE da nossa escola fazem o possível para atender às nossas 

recomendações, pois sabem que a participação ativa deles com a escola ajudam no 

desenvolvimento do filho.”       

Dessen e Polonia (2007), afirmam que a relação construída entre família e filhos é 

extremamente importante, inclusive, quando são construídos laços afetivos, pois a criança 

apresentará um desenvolvimento saudável e de interações positivas terá mais segurança para 

enfrentar situações cotidianas e os conflitos. Ao contrário disso, pode apresentar dificuldades de 

interação, como insegurança, agressividade, desequilíbrio emocional e outros. Por isso, uma 

relação de confiança, proteção e diálogo são determinantes para o desenvolvimento saudável da 

criança.      



66 

 

Para finalizar foi feito a pergunta: “Quais as medidas tomadas pela escola para envolver 

as famílias no ambiente escolar?” Foi dito que em reunião da escola promovem-se sorteios, 

brincadeiras, assistem às atividades realizadas, oferece um bom acolhimento. Além de 

encaminhar e orientar sempre que os pais procuram a escola. Acontecem também reuniões 

pedagógicas, reuniões individuais, telefonemas aos pais, promovem eventos festivos, como festa 

da família e eventos integrativos através de oficinas e atividades de lazer (Dia da família na 

escola) para que se sintam parte da comunidade escolar. E quando necessário aciona o Conselho 

Tutelar e a Promotoria de proteção a infância e juventude. 

Observou-se que a escola incentiva a participação da família no ambiente escolar, porém 

enfrentam algumas dificuldades como desinformação dos pais, desinteresse, falta de tempo em 

participar da vida escolar dos filhos, quem sabe, devido à carga horária de trabalho ou até mesmo 

por negligência em não se interessar nos estudos dos filhos. E isso é um fator que impede o 

andamento de um trabalho pedagógico que tenha sido iniciado ou já está sendo desenvolvido, 

por necessitar da intervenção dos pais como, por exemplo: levar o filho a realizar os exames 

médicos solicitados pela equipe (EEAA). O que impossibilita o andamento do trabalho letivo, 

pois em muitos casos necessita-se do laudo médico com o diagnóstico para determinar os 

possíveis encaminhamentos e avaliações pedagógicas. “O diagnóstico é importante para dirigir 

as técnicas mais adequadas para a integração do aluno, objetivando tornar mais eficaz o plano de 

tratamento” (IANHEZ e NICO, 2002, p. 29).   

Portanto, ambas as instituições: família e escola são fundamentais para o 

desenvolvimento integral do estudante, sua inserção social e aquisição do conhecimento 

construído historicamente pela humanidade. Por isso, o sistema educacional deveria criar 

estratégias pedagógicas para integrá-las, pois tanto família como escola ganham e, em especial, o 

estudante.   

 

4.6 Sistema Educacional  

Achou-se pertinente direcionar algumas perguntas sobre a Educação no Distrito Federal, 

por acreditar que não são apenas os profissionais da educação que colaboram com a efetivação 

da Educação Inclusiva. O Estado tem grande contribuição para sua concretização. Iniciou-se com 

a pergunta: “Em sua opinião o Sistema Educacional do DF tem contribuído para a promoção da 

Educação Inclusiva de qualidade?” No geral as respostas demonstraram que há muito que 

melhorar, mas também tem ocorrido um lento avanço. 
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P1: “Parcialmente. Seria necessário um maior investimento na formação dos 

profissionais de Ensino bem como melhoria na infra-estrutura das Instituições Educacionais.” 

P2: “Dentro da escola, no caso desta escola, há toda uma preocupação, são feitos 

encaminhamentos etc. Porém até que se consiga um laudo médico, ou um tratamento com fono, 

etc. O ano letivo acabou. Infelizmente o Sistema é falho.”  

P3: “As Políticas são definidas no campo das idéias, a implementação é mais lenta. Há 

condições ainda não promovidas. Porém, há avanços ao definirem sala de recurso, equipe e 

serviço de orientação para as escolas, mesmo ainda não tendo profissionais suficientes.” 

P4: “Não. O sistema educacional do DF não dá atendimento aos alunos portadores de 

transtornos (hiperativo, déficit de atenção, disléxico, etc.) Este ano pela 1ª vez tem redução de 2 

alunos na turma.” 

P5: “Não. Pois não há um oferecimento ideal de cursos de formação nesta área. Quando 

acontece atende apenas uma minoria.” 

P6: “Em partes. Falta capacitar mais as escolas e também oferecer mais oportunidades 

de cursos bons e formação gratuita para os professores nesta área.” 

Pergunta: “Para que de fato tenhamos uma Educação Inclusiva de qualidade, quais as 

medidas que o Estado deveria efetivar? 

P1: Não respondeu. 

P2: “Meios eficazes de dar continuidade a todo o trabalho iniciado pela escola.” 

P3: “Ter mais recursos humanos de apoio ao professor, recursos pedagógicos e espaços 

pedagógicos adequados, como por exemplo, quadras de esporte, sala leitura, sala informática, 

sala para reforço, equipe, orientação, etc.” 

P4: “Aumentar profissionais da EEAA, rever a proposta pedagógica EEAA, mais 

psicólogos na rede, convênios para exames e encaminhamentos, menos alunos na sala, 

monitores.” 

P5: “Capacitar os professores envolvidos, investir em recursos e infraestrutura 

adequados e necessários aos alunos ANEE.” 

P6: “As escolas hoje não estão preparadas para atender a todos os alunos ANEE, desde 

a sua estrutura material quanto de pessoal qualificado. Portanto, estruturá-las e formando 

professores cientes do seu papel na educação desses alunos ANEE.”     

Aos pais foi feito a seguinte pergunta: “Em que aspecto vocês acham que o governo 

poderia melhorar a educação para que de fato atenda a todos os alunos em seu desenvolvimento 

escolar?” 

Mãe: “Ter um professor que ensinassem eles individualmente dos outros. Igual o J 

mesmo, fica ali os 28, 30 alunos na sala de aula, a professora fica doidinha sem saber o que 

fazer se ensina ele ou se ensina os outros. Ai tinha que ter uma pessoa especializada só para 

atender ele.” 

O pai propôs que o governo construísse uma escola diferenciada para atender aos alunos 

com dificuldade e também professores mais qualificados para ensinar o aluno mais diferente. 

Segundo o pai atenderia estudantes como J, “ele já é mais diferente, porque não aprende.”   
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Procurou-se investigar se os profissionais da escola acham importante investir na sua 

formação, mesmo sendo pago por ele próprio ou é papel somente do Estado investir na 

capacitação. Segue as respostas: 

P1: “Acredito que o interesse deva surgir de ambas as partes, porém quando o 

profissional busca aperfeiçoamento por conta própria muitas vezes não é possível por falta até 

mesmo de organizar os horários.” 

P2: “Na verdade esta formação teria que iniciar no curso superior. Independente do 

curso (matemática, história, português etc). Porque a inclusão é por toda vida escolar. Eu fiz 

cursos pela Secretaria e cursos pagos por mim. O ideal seria não ter que pagar ou ter uma 

verba p/ cursos. Mas, temos que investir.” 

P3: “O Estado deve proporcionar maior qualidade de seus serviços e um dos fatores é a 

formação continuada que deve haver investimento por parte do Estado. Que inclusive não pode 

ser apenas de cunho academicista, mas que atenda a compreensão e reflexão da sua prática e 

do seu cotidiano. Todavia, também o profissional pode investir em sua qualificação se o salário 

permitir.” 

P4: “O Estado deve ofertar cursos e exigir formação do profissional. O profissional deve 

buscar se aperfeiçoar mas na atual conjuntura professor não tem dinheiro nem para comprar 

livros, imagine se for pagar curso. E o tempo de quem trabalha 40 horas semanais?”  

P5: “O Estado deve oferecer tais cursos, mas caso não ocorra, nada impede que o 

profissional busque este aperfeiçoamento.” 

P6: “A maioria dos professores procura ajudar o aluno dando o seu melhor. O estado 

deve oferecer o aperfeiçoamento para o educador, mas na ausência do estado, o professor que 

acredita no seu papel, vai à luta para ajudar ao seu aluno.”  

Conforme as respostas, constatou-se que entre “trancos e barrancos” os profissionais da 

educação vão sobrevivendo e superando as dificuldades impostas por um Sistema que tem muito 

que melhorar, inclusive na contratação de profissionais, como: professores, orientadores 

educacionais, psicólogos, pedagogos, supervisores, coordenadores, diretores, monitores; no 

investimentos financeiros e humanos,  na formação inicial e continuada, qualificação profissional 

que atenda todos os ANEE, além de investir em Políticas Públicas para a implementação da 

Educação Inclusiva de qualidade para que de fato possa acolher a todos na escola. Segundo a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, é assegurado que precisa viabilizar o 

acesso e permanência de crianças, adolescentes e adultos a educação possibilitando seu pleno 

desenvolvimento, o convívio em sociedade, oportunidade de igualdade, inclusive, os estudantes 

que apresentam necessidades educacionais especiais (ANEE) e com dificuldade de 

aprendizagem, valorizando as diversas formas de aprender, conviver e se comunicar em 

sociedade. 
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4.7 Para não concluir...  

Após levantamentos dos dados do corpo docente, constatou-se que os profissionais 

pesquisados são graduados, alguns com pós-graduação e um com título de mestre, todos já têm 

experiência em educação que varia de 10 a 30 anos de atuação. A maioria afirma não ter 

recebido formação inicial para atuar na Educação Inclusiva e alguns se sentem despreparados 

para atender ANEE. Apesar de estarem em uma escola inclusiva e de já terem trabalhado com 

ANEE sentem que é necessário a qualificação continuada, pois cada caso exige atendimento 

diferenciado. O corpo docente concordou que a inclusão é importante e deve atender a todos os 

estudantes independentes de sua situação física, mental ou dificuldades de aprendizagem, pois 

todos devem receber as mesmas oportunidades educacionais. Porém ressalvaram que para se 

efetivar a Educação Inclusiva é preciso investir na qualificação dos profissionais da educação e 

que seja uma formação continuada e também direcionada a cada caso específico, porque cada 

situação apresenta uma demanda diferente, por exemplo: para trabalhar com o estudante surdo é 

preciso domínio da língua de sinais (libras), com estudante cego exige conhecer o Braille, com o 

disléxico também necessita do conhecimento técnico e pedagógico sobre o assunto. É 

fundamental que a escola tenha recursos humanos, pedagógicos, financeiros, espaço físico 

adequado que possa garantir uma melhor atuação dos profissionais e que esse estudante de fato 

se inclua no ambiente escolar. Em relação a encaminhamentos para exames médicos, o mesmo 

deve ter garantia de poder realizá-los o mais breve possível e não ficar durante todo o ano letivo 

apenas na tentativa de conseguir realizá-los e consequentemente o atendimento direcionado, 

específico será oferecido no próximo ano, logo o encaminhamento pedagógico não pode ser 

dado, devido não apresentar um diagnóstico. E quem perde a oportunidade é o estudante, pois os 

anos de alfabetização vão se passando. 

Observou-se que o Projeto Político Pedagógico da escola aborda o atendimento aos 

ANNE. Em 2009, a escola realizou um projeto chamado “Projeto Provoca Ação Social” 

coordenado pelos profissionais da Sala de Recursos com o objetivo de inserir os ANEE e alunos 

com dificuldades de aprendizagem do 1° ao 5° ano em todas as modalidades da Educação 

Básica, de acordo com a Resolução 02/2001 – CNE – CEB. Nesse projeto enfatiza a importância 

de combater a exclusão e discriminação de ANEE e procura conscientizar a comunidade escolar 

sobre a necessidade de a escola ser inclusiva e respeitar a diversidade. “Os valores da escola 

inclusiva propiciam aos seus alunos o contato com a diversidade e o subsequente respeito ao 

diferente” (KELMAN, 2010, p.43).  
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A Declaração de Salamanca (1994) estabelece tratamento igual entre todas as crianças, 

jovem e adulto com necessidades educativas especiais ou não. Mas o Brasil, ainda, precisa 

ultrapassar várias barreiras, além das tectônicas a desigualdade social e avançar no discurso e, 

principalmente, na prática pedagógica para de fato realizar a Educação Inclusiva.  E nesse 

contexto inclusivo não podemos esquecer que é importante o envolvimento e compromisso não 

só da escola, mas também da família e do Estado. A família como primeira instituição social, ela 

é fundamental para a inserção da criança na sociedade e cultura na qual pertence. E por meio, da 

interação com o outro que a criança constrói seu entendimento de mundo que a cerca, 

desenvolve sentimentos de afetividade e aceitação e esses serão reflexões positivas no 

comportamento social, emocional, cognitivo em outros espaços que venha a frequentar, 

inclusive, no escolar. 

Por esse motivo a família deve ser inserida no ambiente escolar, que possa participar e 

acompanhar o dia-a-dia do estudante. Pois ambas as instituições família e escola devem ser 

parceiras em prol do desenvolvimento humano, para efetivar a aprendizagem do estudante. O 

papel da família para a inclusão do ANEE e os que apresentam dificuldades de aprendizagem é 

de fundamental importância, pois além de ser a primeira instituição a interagir e influenciar na 

educação dos filhos também pode constantemente trabalhar sua autoestima, incentivá-los a 

superar as dificuldades e inclusive acompanhá-los no processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, a inclusão do estudante disléxico no contexto escolar encontra-se, nessa escola 

pesquisada, em construção, ou seja, tem ocorrido uma inclusão gradual, na medida do que é 

possível e imposto institucionalmente dentre os trâmites legais e dentro das possibilidades que a 

escola se encontra com limitações físicas, financeiras, pedagógicas e humanas. Logo, a inclusão 

do estudante pesquisado tem sido um processo contínuo, onde os profissionais envolvidos 

buscam a cada dia realizar suas funções educacionais na tentativa de possibilitar uma educação 

inclusiva ao estudante J e também a todos matriculado na escola.  

           Diante desta possível (in)conclusão, achou-se pertinente encerrar esse capítulo trazendo 

mais uma contribuição de P3 que resume a realidade vivida pela escola e a atuação dos 

profissionais de forma bastante expressiva: “Na escola real e nas condições possíveis que temos 

todos os profissionais realizam muito de forma comprometida. Nas demandas sociais que 

adentram a escola precisamos de uma rede social para ajudar minimamente os alunos e suas 

famílias. E, sobretudo, precisamos internalizar que não somos onipotentes e, reconhecer o 

quanto temos realizado com todas as limitações impostas e pessoais/profissionais.”   
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A realidade da rede pública de educação do Distrito Federal encontra-se desestruturada, o 

que reflete muito na prática pedagógica e no cotidiano de várias escolas, pois além de faltar o 

essencial para proporcionar uma educação de qualidade, o professor se vê solitário e 

desestimulado diante de 28/35 estudantes na fase de alfabetização. Paralelo a isso o Estado se 

ausenta de sua obrigação de atender com qualidade as escolas, com isso, várias crianças e jovens 

perdem a oportunidade e o direito de receber uma educação que venha a atender suas 

necessidades educacionais, além de outros fatores agravantes, como desistência da escola, 

ocasionando a evasão ou, se permanecem na escola e suas dificuldades não são sanadas, acabam 

por serem estudantes “pseudoalfabetizados”, pois não acessam o conhecimento construído 

historicamente pela humanidade e nem adquirem com aproveitamento as habilidades necessárias 

como a leitura e escrita, sendo assim, são impedidos de exercerem sua plena cidadania. Diante 

deste fato, percebi que para os estudantes com dificuldades de aprendizagem a situação é ainda 

mais complexa. Por esse motivo, faz-se necessário que a escola, a família e o Estado reflitam 

sobre suas práticas que ainda excluem várias crianças, jovens e adultos da educação.    

Por meio desta pesquisa observei a complexidade que é incluir o estudante disléxico no 

processo de ensino-aprendizagem, devido à escola não estar preparada para atender a cada 

especificidade do indivíduo na tentativa de sanar suas dificuldades para promover o aprendizado.   

Constatei que os profissionais da escola pesquisada realizam o que é possível dentro de 

suas limitações e trâmites legais. A legislação muitas vezes dificulta um atendimento mais eficaz 

e direcionado ao atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagem, ocasionando 

uma não oferta especializada de profissionais qualificados para o atendimento mais específico, 

no caso de fonoaudiólogo, terapeuta, assistência médica, atendimento pedagógico na Sala de 

Recursos, dentre outros. Diante disso o educando fica prejudicado em seu desenvolvimento. 

Observei o quanto é importante o envolvimento do corpo docente em prol da inclusão do 

estudante, e isso contribui de forma significativa, pois os envolvidos se sensibilizam e procuram 

fazer o melhor para atendê-lo. Não podemos esquecer o cuidado e o amparo que o professor deve 

receber em seu trabalho diário em sala de aula, pois ele também necessita ser ouvido em sua 

ansiedade, medos, fraquezas, conquistas, principalmente, nas derrotas. E ao se sentir acolhido se 

fortalece e reinicia seu trabalho docente com mais disposição.  

Pude observar que a inclusão da família no processo de ensino-aprendizagem do 

disléxico é fundamental, pois quando o estudante se sente amparado e acolhido seu desempenho 
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melhora e esse apoio o ajudará a enfrentar suas dificuldades. Os pais devem orientar o filho 

mostrando que cada pessoa é diferente uma da outra e que ter dificuldades não à torna inferior, 

apenas diferente. Observei em alguns momentos que a família pesquisada não tem cumprido seu 

papel de incluir o estudante em seu desenvolvimento escolar, pois se faz necessário, envolver-se 

na prática educativa e serem mediadores entre a escola e a casa, estabelecendo uma parceria, pois 

deve existir o interesse pelos estudos do seu filho, encorajando-o e estimulando-o a enfrentar 

suas dificuldades. A escola por sua vez deve desenvolver um trabalho interventivo para 

conscientizar a família da importância do acompanhamento e envolvimento na vida escolar do 

filho. 

 Percebi que as atividades de brincadeiras e jogos de regras, favorecem a interação social, 

a troca, o diálogo, além de possibilitar a aprendizagem por meio da ludicidade, o que permite ao 

estudante construir conceitos de sociabilidade, regras de convivência, além de desenvolver a 

oralidade, a imaginação e a lateralidade (esquerda/direita). Isso mostra que atividades de jogos 

de regras e brincadeiras contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social e devem ser 

aproveitadas como forma de estímulo na aprendizagem deste estudante. Porém, essas atividades 

devem ser sistematizadas, por isso a escolha do jogo deve ser feita pelo professor com objetivos 

definidos. O professor deve acompanhar o jogo para orientar quando necessário, propor novos 

desafios, incentivar, pois só os jogos e brincadeiras, sem uma sistematização prévia, não cria 

situações de aprendizagem, portanto, necessita-se de uma interação pedagógica mais direcionada 

a sanar as dificuldades de aprendizagem do estudante disléxico, possibilitando noções espaciais, 

temporais, lateralidade, sequência numérica e também seria interessante oferecer jogos que 

desenvolva a oralidade, concentração, observação, memória e que estimulem os sentidos (tato, 

paladar, visão, sensação etc).  

Durante o período de realização desta pesquisa percebi que os dados coletados não 

possibilitaram uma análise mais detalhada do trabalho desenvolvido durante o ano letivo, devido 

o pouco tempo de acompanhamento. Por ser uma pequena amostra, um estudo de caso, não 

cheguei a conclusões definitivas, pois se sabe que em apenas poucas observações não são 

suficientes para analisar o todo. Portanto, é bastante delicado inferir conclusões ou julgamentos, 

por isso é necessário tomar o devido cuidado para não induzir a uma análise errônea. Mas 

procurei trazer uma reflexão das minhas impressões. Logo, considero que a inclusão do 

estudante disléxico no contexto escolar, na escola pesquisada, encontra-se em processo de 

construção e, aos poucos, o estudante tem desenvolvido sua aprendizagem cognitiva e social, 

dentro do que é disponibilizado pelos recursos pedagógicos da escola. Portanto, a escola tem 
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buscado cumprir seu papel de incluir o estudante disléxico em seu desenvolvimento escolar. E 

para de fato efetivar a educação inclusiva, além dos investimentos em recursos humanos, 

pedagógicos, financeiros, redução no número de estudantes nas turmas, formação adequada, 

contratação de profissionais da educação e várias outras questões é necessário que o Estado 

também cumpra seu papel na concretização das leis. 

Ressalto que o espaço escolar é um lugar privilegiado para proporcionar o 

desenvolvimento e aprendizagem do estudante. Cada pessoa é única e apresenta personalidade 

diferente, o que significa que a escola é um ambiente heterogêneo, portanto, cada indivíduo tem 

uma maneira própria de aprender, por isso o trabalho pedagógico deve criar estratégias 

diversificadas que possa atender o interesse de cada educando e promover o aprendizado de 

todos, independentes de serem ANEE ou com dificuldades de aprendizagem.     

No decorrer da pesquisa foram construídas novas concepções de inclusão escolar e 

desconstruindo outras equivocadas. Pelo que observei, o conceito de inclusão deve partir de cada 

sujeito e tornar-se ações positivas, pois de nada adiantaria se primeiro não mudar a própria 

vontade e mentalidade. Logo, é justo dizer que aqueles profissionais da educação que “seguram a 

peteca e não a deixam cair” de fato fazem com que a educação se concretize. Que sirva de 

exemplo para o Estado que pode mobilizar muito, mas pouco realiza, e aos que já tentam mudar 

a realidade e fazem o possível, só resta dizer: continuem, pois só assim a educação para todos se 

tornará realidade.  

Finalizando, não pretendo aqui esgotar as possibilidades de se discutir sobre o processo 

de inclusão educacional do estudante disléxico, mas apenas trazer algumas contribuições para a 

melhoria da educação pública. Portanto, considere este trabalho inconcluso, já que podemos 

buscar mais informações para ampliar o leque de possibilidades em relação à Educação 

Inclusiva, que de fato, atenda a diversidade, tornando-se uma educação para todos.  
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APÊNDICES 

 

A – Roteiro para entrevistar a família 

1- Naturalidade? 

2- Escolaridade? 

3- Idade? 

4- Há quanto tempo mora no DF? 

5- Quantos filhos têm?  

6- Quem mora com o J? 

7- Fale um pouco como é o J em casa. 

8- Como você vê seu filho no ambiente escolar? 

9- Você percebe se ele gosta da escola? E dos colegas e da professora? 

10- Como é o envolvimento dele nas tarefas de casa. Faz o dever sozinho? 

11- Você e o pai do J o ajudam nas tarefas de casa? Sentem alguma dificuldade ao ajudá-lo? 

12- Você acha importante o envolvimento da família no processo escolar dos filhos? 

13- Você acha que o J é distraído?  

14- Desde quando vocês perceberam que ele tem dificuldade de aprendizagem? 

15-A escola já conversou com vocês sobre a dificuldade dele? E que dificuldade é essa? 

16- Para você o que é dislexia? 

17- Você acredita no potencial de desenvolvimento intelectual/cognitivo de seu filho J? 

18- Você sente que a escola procura atendê-lo em sua dificuldade de aprendizagem? 

19- Você tem buscado apoio/acompanhamento individualizado para o seu filho J? Porque? 

20- Você acredita que é apenas papel da escola a educação de seu filho? 

a) E porque vocês acham tão importante essa parceria? 

21- Você acha que os profissionais da educação como professores, OE, pedagogo, psicólogo, direção e 

vice-direção estão preparados para lidar com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem como 

o J? 

22- Como você vê a atuação da professora de seu filho em sala de aula, ou seja, em relação às atividades 

oferecidas/realizadas junto com os alunos? 

a) A escola fez algum pedido de adaptação na casa, na forma como lidar, ensinar, estimular ele?  

b) Vocês reservaram algum momento para dar esse apoio, auxílio? 

c) Todo dia tem um momento reservado para fazer a atividade? 

d) Quando ela não manda atividade vocês não dizem em nenhum momento: Filho agora vamos 

tentar ler uma história, algum coisa, ver uns exercícios ou só quando tem atividade impressa?  

23- Como você percebe o vínculo afetivo entre a professora e o J?  

24- A dificuldade do J em relação à aprendizagem da escrita e leitura alterou a rotina da casa? Explique 

em quais momentos? 

25- Em relação à formação dos professores você acha que eles precisam de algum curso de capacitação? 

Qual?  
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26- Você acha que o convívio/socialização dele com os colegas da escola têm contribuído para o 

desenvolvimento cognitivo e social?  

27- Em relação ao Instituto, você percebe se ele gosta de lá? E também gosta das atividades que 

participa? 

28- Você percebeu alguma melhoria na aprendizagem do J após ter iniciado as atividades no Instituto? 

29- Atualmente como você avaliaria seu filho em relação ao processo de inclusão escolar? Ou seja, você 

percebe que ele tem sido acolhido, aceito pela professora, por toda a equipe psicopedagógica e colegas da 

turma/escola? 

a)  O J verbaliza/fala isso? 

b) O que ele fala para você? 

c) Nesse momento ele diz para a professora que não consegui copiar? 

d) Mesmo assim ela apaga? 

30- A escola apresenta intervenções pedagógicas com o objetivo de ajudá-lo a vencer sua dificuldade de 

aprendizagem, no caso, a dislexia?  

31- Você acha que é só o governo que é responsável pela educação de qualidade? Porque? 

32- Em que aspecto você acha que o governo poderia melhorar a educação para que de fato atenda a todos 

os alunos em seu desenvolvimento escolar? 

33- Em sua opinião quem tem maior responsabilidade em relação ao aprendizado do J: a professora ou os 

profissionais da Sala de Recursos? Porque?  

34- Como você avalia a sua participação e a do pai do J na sua vida escolar, ou seja, como vocês tem 

ajuda ele em relação à dificuldade que ele apresenta, no caso, a dislexia? 
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B – Roteiro para entrevistar o estudante 

1- Qual o seu nome? 

2- Quantos anos você? 

3- Você mora onde? 

4- Na sua casa quem mora com você? 

5- Quantos irmãos você tem? 

6- O que você mais gosta de fazer? 

7- Você gosta da escola? Por que? 

8- Do que você mais gosta de fazer na escola? 

9- Você gosta dos professores da sua escola? 

10- Qual o nome da sua professora? 

11- Você gosta da sua professora? E dos seus colegas? 

12- Você gosta de aprender novas coisas? 

13- Do que você gosta de aprender? 

14- Você gosta de fazer os exercícios que sua professora te passa?Por que ? 

15- Você entende os exercícios que sua professora te entrega? Por que?  

16- Você faz as tarefas de casa? Sozinho ou com ajuda de seus pais? 

17- Você gosta de desenhar? 

18- Você gosta de ler? E de escrever?  

19- Você tem alguma dificuldade para aprender? E já te disseram o nome dessa dificuldade?  

20- Você conhece a palavra dislexia? 

 Agora vamos conversar um pouco sobre o Instituto: 

21- Quando você vai para o Instituto do que você mais gosta de lá? 

22- E dos colegas do Instituto, você também gosta? 

23- Observei que lá no Instituto você participa de várias brincadeiras e jogos. Quais as brincadeiras que 

você gosta? E quais os jogos? 

24- Você lembra-se dos nomes dos professores de lá do Instituto? Quais os nomes? E o quê que eles 

ensinam? 

25- Do que você gosta mais: da escola ou do Instituto? Por que? 
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C – Questionário aplicado ao corpo docente  

  

Esse questionário foi direcionado ao psicólogo, pedagogo, supervisão e orientação educacional. 

I- Dados do profissional:  

a) Qual a sua formação acadêmica?_________________________________________ 

b) Há quanto tempo atua na educação?______________________________________ 

c) Qual o cargo/função que ocupa?_________________________________________ 

 

II- Informações sobre a Formação Acadêmica: 

a) Na faculdade você recebeu formação para trabalhar com a Educação Inclusiva? 

(   ) Sim       (  ) Não 

b) Existe diferença entre Educação Especial da Educação Inclusiva? Justifique a resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Você se vê preparado para atender alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE). Por 

exemplo: alunos que apresentam deficiência física, mental e dificuldade de aprendizagem? 

(   )  Sim      (   ) Não   

Por que? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) Você acha importante a Educação Inclusiva?    (  ) Sim    (  ) Não 

Porque?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 e) Você já participou de cursos, fóruns, palestras que abordam temas relacionados à Educação Inclusiva 

de alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE)?                  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

III- Informações profissionais: 

a) Você considera que o aluno com dificuldades de aprendizagem necessita de atendimento diferenciado, 

ou seja, encaminhado para Atendimento Especializado, Atendimento Psicopedagógico, Sala de Recursos? 

Por que? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Em sua opinião quem tem maior responsabilidade em relação ao desenvolvimento escolar do aluno 

com dificuldade de aprendizagem: o professor ou os profissionais da sala de recursos? E por que? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

c) Explique o que seria integração inversa? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) Para você o que é dislexia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e) Qual a importância do papel do professor para proporcionar uma educação inclusiva, ou seja, um 

ensino que atenda as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, em especial o aluno disléxico? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

IV – Informações sobre o aluno J 

a) Como você vê o envolvimento do aluno J nas atividades escolares?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) A professora do aluno J foi orientada quanto ao procedimento curricular metodológico de atendimento 

referente às atividades em sala de aula.  

(  ) Sim   (  ) Não 

Quais foram às orientações: 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c) Quais os procedimentos tomados pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem para possibilitar 

o aluno J a acessar o código escrito e de leitura? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) O aluno tem recebido atendimento diferenciado de acordo com as suas necessidades educacionais na 

Sala de Recursos?               (  ) Sim          (  ) Não 

Cite as atividades realizadas em atendimento diferenciado: 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e) Você percebeu progresso na aprendizagem do J após ter iniciado as atividades no Instituto Aprender? 

Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

V - Informações sobre o Projeto Político Pedagogico (PPP): 
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a) O Projeto Político Pedagógico da sua escola aborda o Atendimento Especializado aos alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais (ANEE)? 

(   )Sim     (  )Não 

b) Na prática é possível realizar o que está proposto no PPP? 

(  )Sim.      Fale um pouco do que foi possível realizar: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(  ) Não.   Por que? 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) A escola propõe momentos de discussões com a equipe de professores, coordenadores, supervisores, 

gestores, funcionários, famílias etc, ou seja, todos os membros que fazem parte do funcionamento da 

escola para se discutir a Proposta Política Pedagógica? Caso sua resposta seja SIM, como é feito as 

avaliações do que é executado?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VI - Sobre o Sistema Educacional 

a) Em sua opinião o Sistema Educacional do DF tem contribuído para promoção da Educação Inclusiva 

de qualidade? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Para que de fato tenhamos uma Educação Inclusiva de qualidade, quais as medidas que o Estado 

deveria efetivar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Você considera importante que o profissional da educação busque aperfeiçoar sua formação por meio 

de cursos de capacitação pagos por ele próprio ou você acha que é papel somente do Estado em ofertar 

tais cursos? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VII - Participação da Família: 

a) Qual a importância da família na educação inclusiva dos filhos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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b) Como você avalia a participação dos pais nos eventos organizados pela escola? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Quais as medidas tomadas pela escola para envolver as famílias no ambiente escolar?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Finalizando... 

Chegamos ao final do questionário. Por favor, escreva nesse espaço, caso queira, suas considerações que 

gostaria de dizer e não foram contempladas nas perguntas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Agradeço sua valiosa colaboração nessa pesquisa. 

Prof ª. Rilda Antônia Gomes  

 

 

 

Perguntas direcionadas somente aos professores, sendo que várias perguntas acima foram repetidas 

neste questionário. 

 

I- Dados do profissional:  

c.) Qual ano/série que atua?_________________________________________ 

II- Informações sobre a Formação Acadêmica: 

e) Você considera importante aliar a teoria com a prática no trabalho pedagógico? 

(   ) Sim     (   ) Não 

Por que? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

f) Você acha importante o vínculo afetivo entre professor e aluno? Por que? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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III- Informações sobre a atuação pedagógica: 

a) Você já lecionou para alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem? Especifique qual a 

dificuldade?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Quais os desafios e/ou dificuldades encontrada por você ao ter esse aluno em classe?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) Você propõe atividades diferenciadas ao estudante com dificuldade de aprendizagem? Cite algumas 

atividades. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

IV – Informações sobre o aluno J 

h) Em relação à interação do aluno J com o grupo, como você media/interfere para que de fato ocorra a 

socialização? Cite algumas intervenções pedagógicas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

V - Participação da Família: 

b) Em relação a sua turma como você avalia a participação dos pais na educação dos filhos com 

dificuldade de aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Perguntas direcionadas somente a direção e vice-direção, também foi acrescido de perguntas 

contidas no primeiro questionário.   

 

III- Informações sobre a atuação profissional: 

a) Na sua escola foi realizados fóruns, palestras, grupo de estudo, oficinas, discussões sobre a Educação 

Inclusiva? Quais foram os eventos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 b) Como você avalia a formação dos professores que atuam nessa escola para lidar/atenderem os alunos 

com necessidades educacionais especiais (ANEE)? Justifique sua resposta. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e)Em sua opinião quem tem maior responsabilidade em relação  ao aluno com dificuldade de 

aprendizagem: o professor ou os profissionais da sala de recursos? E porque? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

f) Qual o papel do Diretor e Vice-diretor no processo de ensino-aprendizagem tanto dos ANEE como os 

que não apresentam essa demanda? Ou seja, como você se vê incluído no contexto escolar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________    

h) Você acha que a Educação Inclusiva tem contribuído para o desenvolvimento escolar e social dos 

alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE)? 

(   ) Sim    (  ) Não 

Porque?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

A – Carta de Apresentação 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A Diretora 

Escola Córrego de Sobradinho 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

 

Senhora, Diretora, 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de realização da 1ª 

oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, do qual 

seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores e educadores da rede pública do DF (polos UAB-

UnB de Santa Maria e Ceilandia e Formosa-GO). Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos 

iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico sobre tema 

acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista e/ou 

questionários com o corpo docente; observação; e análise documental. Os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados serão: questionário e/ou entrevista semi-estruturados; gravador; para o registro das 

observações a prancheta, caderno, caneta.        

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica 

refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação inclusiva.  
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Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do Memorando nº 497/2010 – 

EAPE - DEM datado de 09/11/2010, a realização das coletas de dados para as pesquisas na Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria do 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED/UnB por meio dos telefones nº 3107-

6831/9322-8575. 

O trabalho será realizado pela Professora/cursista Rilda Antônia Gomes   

sob orientação, de Cleia Alves Nogueira cujo tema é: Inclusão do estudante disléxico no contexto escolar, 

possa ser desenvolvido na escola sob sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos 

nos telefones: (061) 9669-3825/3369-2689 ou por meio do e-mail: rilda.gomes@ibest.com.br. 

  

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar 
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B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhores Professores, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil- Universidade de 

Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre a Inclusão do estudante disléxico no contexto 

escolar. Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades 

com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos 

inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa observações e anotações das situações cotidianas e rotineiras da escola, 

próprias das NEEs e, ainda, entrevistas e/ou questionários com os professores, coordenação 

psicodedagógica, direção no intuito de obter informações relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem no contexto inclusivo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: 

questionário e/ou entrevista semi-estruturados; gravador; para o registro das observações a prancheta, 

caderno, caneta; para o registro das imagens a máquina fotográfica.        

   Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a você. Asseguro-lhe que sua identificação 

não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 

analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, a senhora poderá me contatar pelo telefone 9669-

3825/3369-2689 ou no endereço eletrônico rilda.gomes@ibest.com.br. Se tiver interesse em conhecer os 

resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 
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Rilda Antônia Gomes 

Orientanda do Polo de Formosa/GO - UAB – UnB 

 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): __________________________________________________________ 

 

 

 

 


