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RESUMO 

 

Esta pesquisa-intervenção teve por objetivo geral proporcionar um espaço de 
discussão sobre Diversidade Cultural para os alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental, visando o processo de alfabetização e letramento. Participaram da 
pesquisa uma turma de alunos com idades entre 7 e 8 anos de idade matriculados 
no 2º ano do Ensino Fundamental I de uma escola municipal do interior do Estado 
de São Paulo. Para responder a questão de pesquisa (é possível, por meio de 
intervenções práticas, alfabetizar na diversidade cultural os alunos que apresentam 
e ou não dificuldades de aprendizagem) foram planejadas rodas de leituras e 
discussão sobre histórias que tratassem da Diversidade Cultural. Os resultados 
mostraram que é possível alfabetizar na Diversidade quando as práticas 
pedagógicas não são pautadas em um modelo de ensino homogêneo, ensinando da 
mesma forma todos os alunos, sem maiores preocupações em atender as suas 
necessidades. Mostrou, também, a partir da revisão de literatura que ainda é grande 
o número de docentes que não estão preparados para trabalhar com a Diversidade 
no âmbito educacional. Esta pesquisa contribuiu para trazer à tona o que vem sendo 
produzido sobre esta temática e, a partir desta, surgir novos estudos, pois ainda é 
incipiente os que discutem essas questões.  
 
Palavras-chave: Diversidade Cultural. Alfabetização e Letramento. Dificuldades de 
Aprendizagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

This intervention research had as main objective to provide a forum for discussion on 
cultural diversity for students of 2nd year of primary school, which support the 
process of literacy and literacy. The participants were a group of students aged 7 and 
8 years old enrolled in the 2nd year of elementary school to a public school in the 
state of São Paulo. To answer the research question (is possible through practical 
interventions, literacy cultural diversity and pupils with learning difficulties or not) 
wheels were planned readings and discussion of stories that dealt Cultural Diversity. 
The results showed that it is possible literate in diversity when the pedagogical 
practices are not guided in a homogeneous teaching model, teaching the same way 
all students, without major concerns in suit your needs. It has also shown from the 
literature review that is still large number of teachers who are not prepared to work 
with diversity in the educational field. This research contributed to bring to light what 
has been produced on the subject and from this arise new studies, it is still incipient 
those who discuss these questions.  
 
Keywords: Cultural Diversity. Literacy and Literacy. Learning difficulties. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Nos dias de hoje, nos deparamos com vários problemas que afetam o 

desenvolvimento da criança. Sabe-se que os principais fatores relacionados ao 

desenvolvimento referem-se à genética e ao meio ambiente em que a mesma está 

inserida, pois estes fatores estão em constante interação.  

Dentre as discussões sobre a inclusão do aluno com deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem no sistema regular de ensino, a prática pedagógica é 

apontada como um caminho para que a inclusão desses, realmente aconteça. 

Nessa direção, em muitos casos, dependendo da deficiência ou dificuldade de 

aprendizagem do aluno, é necessária a adaptação de atividades, de recursos, 

materiais, bem como de práticas pedagógicas que sejam capazes de atender as a 

diversidade cultural existente no contexto educacional.   

Em relação à aprendizagem da leitura e escrita, a pesquisadora Emília 

Ferreiro ficou conhecida no Brasil a partir da década de 1980 pela sua contribuição 

no campo educacional, por suas pesquisas mostrarem como a criança adquire o 

conhecimento da escrita a partir de formulação hipóteses: pré-silábica, silábica, 

silábica alfabética e alfabética. 

 Esses estudos trouxeram novas concepções a respeito da aquisição de 

escrita, havendo no ano de 1984, a implantação no sistema de ensino estadual 

paulista nos séries iniciais do Ensino Fundamental. Nessa concepção a criança 

constrói o seu conhecimento, porém é trabalho do professor organizar atividades 

que favoreçam a sua reflexão sobre a escrita. 

Neste sentido, o presente estudo surge de minha trajetória acadêmica na área 

de Alfabetização e Letramento que começou no ano de 2009, enquanto aluna de 

Graduação em Pedagogia, durante as disciplinas que contemplavam esta temática. 

Nesse percurso, realizei parte do estágio curricular em uma escola pública municipal 

de uma cidade do interior do estado de São Paulo e, também, em uma escola 

particular em outro município. 

Comecei a lecionar em uma escola municipal no ano de 2010, numa sala de 

Educação Infantil, cujas algumas atividades desenvolvidas com os alunos estavam 

voltadas ao campo de conhecimento da alfabetização e letramento. Em 2011, foi-me 



13 
 

 
 

atribuída uma sala de Ensino Fundamental de 3° ano e havia um aluno com 

dificuldades de aprendizagem no tocante a leitura e escrita. Para tomar 

conhecimento sobre os anos anteriores de escolarização desse aluno, passei a 

conversar com as professoras que já haviam trabalhado com ele no 1º e 2º ano, e 

uma delas respondeu: “ele não consegue aprender nada na sala de aula, é melhor 

deixá-lo no canto fazendo outra atividade, como moldar massinha, recortar, fazer 

bolinhas de papel e pintar desenhos prontos”.  

A partir deste momento, o aluno foi encaminhado para atendimento no grupo 

de estudos (com atividades de reforço escolar) e para a sala de recursos, que 

atendia, além dos alunos diagnosticados com alguma deficiência, os que tinham 

dificuldades de aprendizagem. Passamos a desenvolver um trabalho em parceira 

com o intuito de atender as necessidades deste aluno. A partir daí, foi aplicada uma 

sondagem da escrita de acordo com os níveis estabelecidos por Ferreiro e 

Teberosky (1999) em seu livro: Psicogênese da Língua escrita.   Foi constatado que 

o aluno encontrava-se no nível pré-silábico1. Sob esta ótica, passamos a adaptar as 

atividades de leitura e escrita, nos conteúdos e nos procedimentos didáticos, 

priorizando o que era mais relevante para seu aprendizado. Na escrita, foram 

elaboradas as seguintes atividades: destacar no texto lido algumas palavras que 

achava interessantes e discutir sobre elas; elaborar lista de compras, de colegas e 

de familiares; escrever palavras com base em figuras; fazer cantinhos de leitura; 

trabalhar em grupo, rodas de leitura, dramatizações, contação de histórias, jogos 

com letras do alfabeto e assim por diante. 

Foi observado, no final do ano letivo, a evolução do aluno que já se 

encontrava no nível silábico-alfabético2, demonstrando a necessidade da adaptação 

de atividades, de recursos, materiais, bem como de práticas pedagógicas que sejam 

capazes de atender as necessidades específicas de alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem.  

Devido essas experiências acrescidas de outras oriundas de meu trabalho 

enquanto professora alfabetizadora do Ensino Fundamental I em uma escola pública 

                                                             
1
 A criança não estabelece relações entre a escrita e a pronúncia, reproduzindo a sua escrita através 

de desenhos, utilizando letras aleatoriamente e rabiscos. De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999, 
p. 193), neste nível, “escrever é produzir traços típicos da escrita que a criança identifica como a 
forma básica da mesma”.  
2
 Esse nível, segundo Ferreiro e Teberosky (1999, p. 209), “está caracterizado pela tentativa de dar 

um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita. Nesta tentativa, a criança passa 
por um período da maior importância evolutiva: cada letra vale por uma sílaba”.  
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municipal, recebendo alunos com dificuldades de aprendizagem nas áreas da leitura 

e escrita, suscitaram em mim várias indagações de como alfabetizar na diversidade 

cultural alunos com ou sem dificuldades de aprendizagem.   

Diante do exposto, deu-se início a uma busca de produções cientificas 

nacionais (Teses, Dissertações nas áreas de Educação, Psicologia, 

Letras/Linguística e Ensino) para saber o que vem sendo produzido em relação a 

este campo de conhecimento, bem como se há  estudos que se aproximam do 

objetivo da presente pesquisa, que compreende: 

 

  Objetivo geral: 

 

 - Proporcionar um espaço de discussão sobre Diversidade Cultural para os alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental I.   

 

 Objetivos específicos  

 

 - Trabalhar com livros que falam sobre a Diversidade Cultural durante as atividades 

de alfabetização e letramento; 

- Propor atividades que atenda as necessidades dos alunos com e sem dificuldades 

de aprendizagem na leitura e na escrita; 

 - Apresentar, à luz da literatura, entendimentos sobre os estudos que estão sendo 

desenvolvidos sobre a temática em questão, e trazer a tona os seus objetivos e 

resultados. 

- Verificar se durante o processo de pesquisa, os resultados corresponderam aos 

objetivos propostos no início. 

 

1.1 Fundamentação teórica 

 A busca de produções foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD 3 ). A combinação dos descritores indicados na pesquisa 

eletrônica para localizá-los foram: “Alfabetização e Letramento e Dificuldades de 

aprendizagem”; “Alfabetização e Letramento e Diversidade Cultural” no período de 

1999 a 2014. Esse recorte temporal justifica-se pelo fato de ser este o ano que 

                                                             
3
 IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia) <http://www.ibict.br/>. 
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surgiu a obra de Ferreiro e Teberosky (1999), Psicogênese da Língua Escrita. Nos 

últimos anos, a referida obra, vem causando grande impacto sobre a concepção que 

se tinha a respeito de como a criança constrói seus conhecimentos durante o 

processo de alfabetização e letramento. Têm influenciado, também, pesquisadores 

deste campo de conhecimento e os documentos expedidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) para a área, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998).  

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), com a 

combinação dos descritores “Alfabetização e Letramento e Dificuldades de 

aprendizagem”, foram localizadas 17 produções cientificas, sendo 14 Mestrados 

(BAZI, 2000, BISPO, 2000, SOUZA, 2000, ZUCOLOTO, 2001, CARNEIRO, 2002, 

HAYASHI, 2002, COELHO, 2004, SCHIAVONI, 2004, VERTELO, 2007, DOURADO, 

2010, DISNER, 2010, OLIVEIRA, 2012, OLIVEIRA, 2013 e MENDONÇA, 2014) e 03 

Doutorados (GUERRERO, 2002, PELISSARI, 2006 e CORSO, 2008) conforme 

apresentado abaixo: 

 

Produções Científicas resultantes da combinação dos descritores: 

“Alfabetização e Letramento e Dificuldades de aprendizagem” 

 

Souza (2000) teve como objetivo verificar a relação entre os níveis de 

memória, contradições e dificuldade de aprendizagem em escrita. Foram estudadas 

80 crianças (40 crianças com dificuldade de aprendizagem em escrita e 40 sem 

dificuldade de aprendizagem em escrita), do 2° e 3º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública. As crianças selecionadas passaram pela avaliação no 

desempenho na prova de memória proposto por Piaget (1974). Os resultados da sua 

pesquisa mostraram que as crianças sem dificuldades de aprendizagem tem um 

nível de memória alto comparado aos das crianças com dificuldades de 

aprendizagem na escrita.  

Bazi (2002) estudou a ligação da ansiedade as dificuldades de aprendizagem 

na leitura e na escrita. Participaram do estudo 112 sujeitos entre 8 e 9 anos de 

idade. Os resultados mostraram que houve uma relação significativa entre o estado 

de ansiedade e as dificuldades em leitura e em escrita. Observou-se, ainda, que as 

crianças mais velhas eram mais ansiosas quando comparada as mais novas.  
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Hayashi (2002) investigou se a tecnologia de equivalência de estímulos e 

procedimento de exclusão, diminuindo as dificuldades de leitura e escrita, também 

reduzem os comportamentos avaliados com indisciplina. Os resultados indicaram 

que o programa de ensino de leitura e escrita, através da combinação dos 

procedimentos de discriminação condicional e o de exclusão, contribuíram para a 

aprendizagem de leitura de todas as palavras de treino e de novas palavras, as 

quais não foram diretamente ensinadas aos alunos. 

 Bispo (2000) investigou de acordo com a teoria piagetiana as possíveis 

relações que existem entre a imagem mental, a memória e o desempenho escolar 

na escrita. Foram participantes da pesquisa 100 alunos que cursavam o 2º ano do 

ensino público fundamental, com idades que cariavam de 8 a 10 anos. Esses alunos 

foram avaliados através das provas piagetiana. O desempenho escolar na escrita foi 

avaliado por meio de ditado de texto de acordo com um material elaborado por um 

autor da área. Os resultados mostram que o baixo desempenho na escrita pode 

estar associado aos níveis imagéticos e de recordação.  

Zucoloto (2001) estudou as dificuldades de aprendizagem e sua relação com 

a escrita, com a compreensão da leitura e o fracasso escolar. Participaram da 

pesquisa 194 alunos matriculados no segundo e terceiro ano. Os resultados 

apontaram que no segundo ano e no terceiro os erros na compreensão da leitura 

aumentavam em função da dificuldade de aprendizagem na escrita.  

Guerrero (2002) teve como objetivo verificar as relações entre dificuldades de 

aprendizagem na escrita, desenvolvimento cognitivo e aceitação social entre pares. 

Os participantes do estudo foram 260 crianças de segundos e terceiros anos, com 

idades entre 8 e 11 anos. Para a coleta de dados foi utilizada a Avaliação das 

Dificuldades de Aprendizagem na Escrita (ADAPE), provas piagetianas de 

desenvolvimento cognitivo e teste sociométrico. Os resultados indicaram que, 

quanto mais avançado o desenvolvimento cognitivo da pessoa, esta tende a 

apresentar menos ou a não apresentar dificuldades de aprendizagem na escrita.  

Carneiro (2002) verificou no seu estudo se haveria diferenças significativas 

entre os níveis de dificuldade de aprendizagem na escrita e o autoconceito geral, 

escolar, social, familiar e pessoal, e para isso utilizou para avaliar a escala ADAPE 

(Avaliação de dificuldade de aprendizagem na escrita) organizada por Sisto (2001) e 

para avaliar o autoconceito utilizou-se uma escala elaborada por Sisto e col. 
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(mimeo). A pesquisa foi composta por 277 estudantes, de ambos os gêneros, com 

idade entre 9 e 10 anos, do 3ª ano do ensino fundamental. Os resultados mostraram 

que a dificuldade de aprendizagem na escrita está significativamente relacionado 

com o autoconceito geral e com o escolar.  

Coelho (2004) teve como objetivo compreender a dinâmica de famílias com 

crianças que tinham dificuldades de aprendizagem durante a fase da alfabetização. 

Participaram do estudo cinco mães e um pai, duas professoras, duas coordenadoras 

pedagógicas e cinco crianças. O resultados mostraram que há uma dinâmica familiar 

centrada nos filhos, que se preocupa com o seu bem-estar e que valoriza a escola e 

o estudo como meio para obter sucesso futuramente.  

Schiavoni (2004) investigou no seu estudo a existência de relação entre a 

percepção de alunos sobre as expectativas de seus docentes a respeito deles, bem 

como, as dificuldades de aprendizagem na escrita que apresentavam. O estudo 

contou com 138 participantes entre 9 e 10 anos de idade que frequentavam o 3º ano 

do ensino fundamental. Para avaliar as dificuldades de aprendizagem na escrita foi 

elaborada ima escala padronizada que detecta as dificuldades linguísticas mais 

comuns. Os resultados apontaram que quanto maior o nível de dificuldade de 

aprendizagem dos alunos participantes, menos positiva mostrou a percepção que 

têm sobre as expectativas dos docentes a seu respeito.  

Pelissari (2006) verificou as prováveis relações entre as dificuldades de 

aprendizagem na escrita, a aceitação e rejeição social e o autoconceito social, 

familiar, escolar e pessoal das crianças matriculadas nos segundos e terceiros anos 

do Ensino Fundamental I.  Foram sujeitos da pesquisa 543 crianças entre os sexo 

masculino e feminino entre 8 e 10 anos, de quatro escolas públicas. Para avaliar as 

dificuldades de aprendizagem na escritas foi usada a escala de ADAPE. Os 

resultados mostraram que mesmo as crianças que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem na escrita, foram aceitas para brincar e que o autoconceito, em casos 

específicos, pode influenciar certas áreas.  

Vertelo (2007) teve como objetivo no seu estudo verificar a existência ou não 

de diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de dificuldade de 

aprendizagem na escrita. Participaram do estudo 160 crianças entre 6 e 17 anos de 

idade. Os resultados mostraram que as crianças com dificuldades de aprendizagem 
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na escrita tendem a apresentar um autoconceito mais negativo, e as crianças que 

não apresentavam dificuldades de aprendizagem um autoconceito mais positivo.    

Corso (2008) procurou compreender e identificar com a sua pesquisa as 

relações entre as dificuldades na leitura e na matemática. Para isso, fizeram parte  

79 alunos do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental, que foram divididos em quatro 

grupos, sendo: com dificuldades na leitura (DL), com dificuldades na matemática 

(DM), com dificuldades nas duas áreas (DLM) e sem dificuldades (controle). Foi 

avaliado o perfil cognitivo dos grupos através de tarefas que abarcaram: 

processamento fonológico, senso numérico, memória de trabalho e estratégias de 

contagem e de recuperação da memória. Os resultados apontaram que é necessário 

incluir, no decorrer do Ensino Fundamental, atividades escolares voltadas para o 

desenvolvimento do processamento fonológico e do senso numérico, habilidades 

essas pouco conhecidas no âmbito educacional.  

Dourado (2010) analisou o Programa de Correção de Fluxo Se Liga , 

desenvolvido na Rede Pública de Ensino de PE, com o objetivo de identificar suas 

concepções de ensino e aprendizagem e efeitos de suas práticas na aprendizagem 

dos alunos no que concerne ao domínio do sistema de escrita alfabética e das 

capacidades de leitura e produção textual.. Os resultados revelaram que há uma 

grande parte dos alunos avaliados que ingressaram no programa Se Liga já na 

hipótese alfabética de escrita e com um desempenho considerável em leitura (de 

palavras, frases e textos) e menor em produção de textos.  

Disner (2010) objetivou acompanhar, em momentos de produções textuais, 

dois alunos com idades de 14 e 15 anos matriculados no Ensino Fundamental II e 

identificados com dificuldades específicas de aprendizagem, matriculados na sala 

regular e que recebiam apoio pedagógico em sala de recursos. Os dados mostraram 

que apesar de haver uma distância significativa entre os conhecimentos propostos 

pela escola e os apropriados pelos alunos, é possível que casa instituição propicie 

avanços nesses conhecimentos, ou seja, que leve em consideração as 

possibilidades de aprendizagem de cada educando e favoreça a apropriação da 

escrita.   

Oliveira (2012) teve como objeto de estudo as práticas de letramento dos 

familiares de crianças com dificuldades de aprendizagem, com a finalidade de 

compreender quais valores e crenças poderiam estar subjacentes às suas práticas e 
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aos eventos de letramento que proporcionam aos filhos. Participaram da pesquisa 

os familiares de crianças com dificuldades de aprendizagem de uma escola pública 

municipal. Para coletar os dados foram organizadas 10 reuniões. Os resultados 

apontaram que os pais proporcionam aos seus filhos eventos de letramento 

consoantes com suas especificidades e crenças e fazendo uso das tecnologias 

acessíveis da informação e da comunicação, que permite às crianças a inclusão 

num mundo letrado correspondente à estas necessidades e crenças; entretanto de 

forma diferente das maneiras convencionais de leitura e escrita.  

Oliveira (2013) verificou as apreciações dos professores em relação às 

dificuldades no ensino e aprendizagem da gramática. Participaram da pesquisa  

dezessete professores da rede municipal de ensino fundamental de uma cidade do 

interior de São Paulo. Os dados foram obtidos através de um questionário com sete 

questões. Os resultados apontaram que é necessário que o professor seja 

conhecedor da gramática para que saiba planejar a sua prática e as atividades para 

serem aplicadas em sala de aula.  

Mendonça (2014) estudou alguns alunos para compreender porque os 

mesmos não conseguem aprender a ler, mesmo que o professor utilize de diferentes 

estratégias pedagógicas, como: o reforço escolar, recuperação ou a mudança de 

escola. O trabalho teve como objetivo analisar o que a psicanálise diz sobre os 

alunos com dificuldade de aprendizagem na leitura e como explica a presença da 

inibição intelectual como um fator que a impede de ler.  

 

Produção Científica resultante da combinação dos descritores: “Alfabetização 

e Letramento e Diversidade Cultural” 

 

Com a combinação dos descritores “Alfabetização e Letramento e 

Diversidade Cultural” foi localizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) apenas 01 Dissertação de Mestrado elaborada por Leal 

(2008). O estudo teve como objetivo apresentar uma reflexão sobre o processo de 

alfabetização num ponto de vista multicultural como forma de (re) construção de 

identidade do sujeito, formada pelo discurso produzido no interior de relações de 

poder desiguais e informada por universos culturais. Participaram do estudo uma 

turma de alunos com história de fracasso escolar. Os resultados apontaram que é 
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possível trabalhar com as práticas de alfabetização e letramento em uma 

perspectiva multicultural, no entanto, ainda é um desafio para o sistema educacional 

promover formação e discussões que permitem o docente refletir sobre a 

diversidade cultural existente no cotidiano escolar.  

A partir da revisão de literatura, entre o período de 1999 à 2014 na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi encontrado apenas uma 

produção (LEAL, 2008) que se aproximasse dos objetivos desta pesquisa. Por outro 

lado, foi encontrado em maior quantidade pesquisas sobre “escalas para medir o 

nível de dificuldades de alunos nas atividades de alfabetização e letramento”. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de um maior número de estudos sobre a 

presente temática, espera-se que por meio deste trabalho, possamos realizar uma 

discussão mais significativa acerca de como alfabetizar na diversidade cultural.  

A presente pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

A seção 1 traz esta introdução, com a justificativa da escolha do tema, os 

objetivos de pesquisa e um levantamento de estudos relacionados com a temática.  

Na seção 2, estão descritos os procedimentos metodológicos, as 

características gerais da escola escolhida e os participantes da pesquisa. 

Na seção 3, destacam-se as etapas da pesquisa intervenção, bem como as 

discussões dos resultados. Por fim, na seção 4 encontram-se tecidas as 

considerações finais.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

2.1 Metodologia  

O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa de intervenção em uma 

sala de aula do 2º ano do Ensino Fundamental I numa Escola Municipal do interior 

do Estado de São Paulo.  

Retomando o objetivo geral apresentado na introdução da presente pesquisa, 

temos que proporíamos uma intervenção, constituída por ações junto aos alunos do 

2º ano do Ensino Fundamental I desta unidade escolar, com o intuito de 

proporcionar um espaço de discussão sobre Diversidade Cultural, visando o 

processo de alfabetização e letramento. Como objetivos específicos, faríamos a 

utilização de livros que tratassem da temática Diversidade Cultural, bem com 

proporíamos atividades de leitura e escrita que vão ao encontro da diversidade 

existente em sala de aula; apresentaríamos, à luz da literatura, entendimentos sobre 

os estudos que estão sendo desenvolvidos sobre a temática em questão, e 

traríamos a tona os seus objetivos e resultados e, por último, faríamos a avaliação 

dos resultados dessa pesquisa-intervenção. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa-intervenção, sendo esta uma 

metodologia que propicia a efetivação dos objetivos destacados acima. Este tipo de 

pesquisa é de natureza qualitativa e ainda:  

 

[...] é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação da realidade a ser investigada estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 1985, 
p.14). 
 

Nesse sentido, de acordo com Thiollent (1985, p. 16), uma pesquisa pode ser 

chamada de pesquisa-intervenção quando houver uma ação por parte das pessoas 

que fazem parte do processo investigativo, ou seja, “[...] é necessário definir com 

precisão, qual ação, quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de 

conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontrados na ação ou 

entre os atores da situação”.  

 Para Tripp (2005, p. 445-446) a utilização deste tipo de pesquisa na área da 

educação é uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores 

de modo que eles possam se apropriar das suas pesquisas para melhorarem suas 
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práticas em sala de aula, e consequentemente o ensino de maneira geral. Assim 

sendo, “[...] planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para 

a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito 

da prática quanto da própria investigação. 

Portanto, a pesquisa-intervenção está associada à tentativa de solucionar um 

problema coletivo. Esse problema é identificado no ambiente que será realizada a 

pesquisa e, a partir daí, elaboram-se ações na tentativa de solucioná-lo. 

(THIOLLENT, 1985). 

O problema identificado na presente pesquisa está relacionado ao fato de que 

muitos professores não adaptam suas práticas pedagógicas para alfabetizar na 

diversidade cultural existente em sala de aula. Este fato, pouco estudado, e 

comprovado pelas produções científicas apresentadas na seção 1, gerou o seguinte 

problema de pesquisa: É possível, por meio de intervenções práticas, alfabetizar na 

diversidade cultural os alunos que apresentam ou não dificuldades de 

aprendizagem?   

Na próxima seção, encontram-se descritos as características gerais do local 

da pesquisa e as fases desenvolvidas. 

2.2 Características gerais da escola 

2.2.1 A escola 

A instituição escolhida para a pesquisa é uma Escola pública municipal de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental situada no interior do estado de São Paulo. 

O rendimento apresentado pelos alunos dessa instituição é satisfatório, pois atingem 

o nível proposto a cada ano. O índice de evasão escolar é de 1,20 % e de 

repetência escolar é de 0,95%, tendo como causas principais à instituição familiar 

conflituosa que causa comportamentos inadequados, indisciplina e desinteresse, o 

fator econômico, a dificuldade de aprendizagem. A partir de 2014 foi implantada na 

rede de ensino o Sistema Positivo (materiais apostilados – da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental), e observa-se uma melhora considerável no rendimento 

escolar dos alunos. A unificação do material estruturou e unificou a rede Municipal. A 

direção da referida escola, juntamente com a equipe escolar, alunos e pais, tem 

como objetivo “a melhoria da qualidade do ensino na Unidade Escolar”, e para que 

isso ocorra, a direção está constantemente observando, participando e 
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acompanhando o desempenho de todos os envolvidos (coordenação, professores e 

funcionários), mantendo reuniões com os mesmos sempre que se fizer necessário.  

A escola desenvolve projetos durante os dois semestres, dentre eles 

destacam-se: projeto: valores e virtude; projeto: amizade e valores; projeto: 

dinossauros4; projeto: meio ambiente; projeto: consciência negra, dentre outros. 

2.2.2 Critérios para a escolha da Escola  

A escolha dessa instituição se deu por ela ser uma escola de referência do 

município e se mostrar interessada na pesquisa. Além disso, a pesquisadora faz 

parte do corpo docente desta escola no 2º ano do Ensino Fundamental. Sendo 

assim, para viabilizar as futuras intervenções, os alunos deveriam estar matriculados 

no segundo ano do Ensino Fundamental I, tendo como critério a idade dessas 

crianças, pois é nessa faixa-etária que ocorre o processo de alfabetização e 

letramento.  

2.2. 3 Espaço físico da escola  

A organização das salas de aulas está adequada às atividades propostas 

tendo o professor em conjunto com seus alunos, bem como a liberdade sobre a 

disposição dos materiais pedagógicos e mobiliários. 

 

- Organização das dependências  

A Educação Infantil é composta por: 04 salas de aula; 01 refeitório; 01 sala de 

coordenação; 01 sala para reforço; 01 sala de informática; 01 cozinha; 01 sala de TV 

e biblioteca; espaço externo gramado e amplo onde existe uma passarela coberta 

que dá acesso ao banheiro que são divididos em dois blocos, masculino e feminino, 

contendo três sanitários cada um.  

 

O Ensino Fundamental é composto por: 04 salas de aula; 01 diretoria; 01 sala de 

professores; 01 secretaria; 01 pátio; 01 sanitário feminino; 01 sanitário masculino; 01 

sanitário para professores; 01 gabinete dentário; 01 cozinha; 01 biblioteca e sala de 

vídeo; 01 sala de recursos. Todas as dependências possuem área de iluminação e 

ventilação suficientes. O pátio descoberto é utilizado para as aulas de Educação 

Física e também recreação. 

                                                             
4
 Esse projeto é desenvolvido porque nessa cidade tem um Museu Paleontológico.  
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- Materiais didáticos  

Os materiais didáticos são suficientes e plenamente utilizados pelos 

professores para atender o desenvolvimento de um trabalho voltado aos 

componentes curriculares. Dentre esses materiais, destacam-se: parque infantil, 

jogos pedagógicos e educativos, colchonetes para a educação física, carimbos, 

livros de história, armários, aparelho de som com caixa amplificadora, microfone, 

máquina de Xerox, TV, vídeo, CD, DVD, computadores, impressora e data show.  

  A escola conta, também, com dispositivos de segurança, sendo: extintores de 

incêndio, extensão de alarme com 1 fone e sensores.  

Observa-se, ainda, que o prédio da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental são separados. A educação Infantil fica situada na parte de baixo da 

avenida, e o Ensino Fundamental na parte de cima.  

- Horário de funcionamento da escola 

- Período da manhã: na Educação Infantil é das 07h30 min às 11h30min. No Ensino 

Fundamental é das 07h às 12 horas.  

-Período da tarde: na Educação infantil o horário é das 13h as 17h. No Ensino 

Fundamental é das 12h30min às 17h30min.  

2.3 Características gerais dos alunos 

A escola atende aproximadamente 130 alunos matriculados na Educação 

Infantil e 280 no Ensino Fundamental. Desses alunos, 94%residem próximo ao 

bairro onde a escola está localizada; 3%moram em sítios vizinhos; 3% moram 

distantes da escola. Portanto, a clientela provém basicamente de bairros. Os bairros 

estão divididos em classes sociais: média baixa e baixa. A predominância da 

população, no entanto, é classe média baixa em que 49% possuem casa própria, 

19%pagam prestação da casa própria, 22% pagam aluguel e 10% moram em casa 

cedida.  

Os alunos em sua maioria, quando chegam à escola, apresentam 

conhecimentos prévios sobre determinados assuntos (trazem de casa, da sua 

experiência com a família) e conhecimentos adquiridos na Educação Infantil. De 

maneira geral, os alunos são sociáveis e gostam de participar das atividades de 

integração escola/comunidade. Embora ocorram casos isolados de desrespeito, 



25 
 

 
 

indisciplina e briga entre os alunos, na maioria das vezes é resolvido dentro da 

própria escola.  

Quanto ao atendimento psicológico, os alunos são encaminhados à 

Assistência Social, e quando os pais estão impossibilitados por motivo de trabalho, a 

própria escola os acompanha. 

2.3.1 Participantes da pesquisa: alunos  

Participaram desta pesquisa 21 crianças com idade entre 07 e 08 anos de 

idade, matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental. Dentre esses alunos, 10 são 

meninas e 11 são meninos. É sabido, que em pesquisas científicas, deve ser 

adotado pelo pesquisador, um procedimento Ético. Nesse sentido, a identidade dos 

participantes desta pesquisa não será revelada. Os participantes (alunos) serão 

nomeados por A15, A2, A3 e assim sucessivamente até o número 21. O Quadro 1, 

abaixo, ilustra essas informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Essa ordem estabelecida pela pesquisadora de Aluno 1, Aluno 2 segue a ordem alfabética dos 

nomes da lista de chamada.   
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Quadro 1 – Informações dos Alunos Participantes da Pesquisa  

 

Alunos Sexo: masculino/feminino Idade 

A1 Masculino 07 

A2 Feminino 08 

A3 Masculino  08 

A4 Masculino 07 

A5 Masculino 08 

A6 Masculino 08 

A7 Feminino 07 

A8 Feminino 07 

A9 Feminino 07 

A10 Feminino 08 

A11 Feminino 07 

A12 Masculino 07 

A13 Masculino 08 

A14 Masculino 07 

A15 Feminino 08 

A16 Masculino 08 

A17 Masculino 07 

A18 Masculino 07 

A19 Feminino 07 

A20 Feminino 07 

A21 Feminino 07 
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3 AÇÕES INTERVENTIVAS  

3.1 Primeiros contatos com o campo da Pesquisa  

  O primeiro contato para o desenvolvimento desta pesquisa na referida escola 

foram informais com a coordenadora pedagógica e com o diretor.  Nesse primeiro 

contato foram apresentados o objetivo do curso de Especialização em Educação em 

e para os Direitos Humanos no contexto da Diversidade Cultural oferecido pela UNB, 

e que nos foi solicitado à elaboração de um Trabalho Final de Conclusão de Curso 

que fosse ao encontro dos Direitos Humanos e da Diversidade e, para isso, 

deveríamos desenvolver uma pesquisa-intervenção. Após a exposição dos objetivos 

tanto do curso, quanto da pesquisa, o diretor da escola, mostrou-se interessado no 

projeto e autorizou a coleta de dados mediante a apresentação da carta de 

autorização para esses fins que encontra-se no Anexo A.   

 3.2 Coleta de dados  

 O contato formal da pesquisadora com o campo da pesquisa se deu no 

segundo semestre de 2015. Com a aprovação da direção da escola, o processo de 

intervenção deu início em outubro de 2015.  

 Em relação aos horários que ocorreu a coleta de dados, foi escolhido o 

período da tarde, por haver, neste período, o segundo ano escolhido para a 

intervenção e por ter mais aluno comparado ao período da manhã. A professora 

responsável por essa sala de aula, é a própria pesquisadora.  

 No decorrer do mês de outubro, foram proporcionados espaços de discussões 

sobre Diversidade Cultural com essa turma do 2º ano, em dois momentos e dias 

diferentes. Para essas discussões, foram organizadas rodas de leitura e reflexão 

conjunta e, para isso, foi combinado com os alunos um momento da rotina (sempre 

na hora da leitura).  

As rodas de leituras aconteceram sempre no momento da leitura diária, e 

tiveram uma hora de duração cada. A pesquisadora escolheu 02 livros que fazem 

parte da Coleção: Amigos Especiais para serem lidos na roda. Essa coleção tem 

como objetivo valorizar a diversidade e as diferenças, mostrando às crianças que 

todo mundo, de alguma maneira, tem as suas particularidades. Sendo assim, a 

nossa história de vida, os nossos valores, nossos hábitos nos transformam em seres 

únicos e especiais, portanto, devemos tratar a todos com respeito. A coleção faz 
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parte do acervo da Fundação Educar DPASCHOAL que tem como compromisso a 

educação para a cidadania como estratégia de transformação social.  

 

- Instrumentos para a coleta de dados  

- 02 livros que tratassem do tema Diversidade Cultural; 

- Caderno para anotação das falas dos alunos; 

- Produções realizadas pelos alunos; 

- Roteiro de perguntas elaborado pela pesquisadora sobre as histórias contadas. 

- Primeira roda de leitura  

Para a primeira roda de leitura foi escolhido o livro Casa Amarela da autora 

Keyla Ferrari.  O livro tem como tema a Diversidade, e traz questões relacionadas à 

amizade, cidadania, educação especial e voluntariado. O livro conta a história de 

uma família que mora numa casa amarela e tem um filho chamado Cauã. Os pais do 

garoto vivem tristes e angustiados, pois o filho apresenta dificuldades em se 

comunicar com eles e com o mundo. Mas um dia, na escola de Cauã, um mímico se 

apresenta e a professora percebe a interação do menino com ele. A partir daí a 

história toma outros rumos.  

 

 

Figura 1: Livro – A Casa Amarela 

 

 

Fonte: Coleção Amigos Especiais. Disponível em:<http://www.educardpaschoal.org.br/> 

Acesso em: 25 set.2015. 
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- Segunda roda de leitura  

Para a segunda roda de leitura foi escolhido o livro Um Menino Genial da 

autora Keyla Ferrari.  O livro tem como tema a Diversidade, e traz questões 

relacionadas à amizade, cidadania, educação especial e voluntariado. Aceitar as 

diferenças com amor é uma das mensagens transmitidas pelo livro. Trata-se de uma 

história que pode acontecer com qualquer família. Maria Clara é uma menina de 11 

anos de idade e sonhava em ter um irmão. Esse dia finalmente chegou, seu desejo 

foi realizado e nasceu Arthur, um menino muito especial. Este livro procura mostrar 

para o leitor que somos todos diferentes e, por isso, não devemos ser 

preconceituosos e discriminar alguém só por ser diferente das outras pessoas.  

 

Figura 2: Livro – Um Menino Genial 

 

 

Fonte: Coleção Amigos Especiais. Disponível em: <http://www.educardpaschoal.org.br/> 

Acesso em: 25 set.2015. 
 

Na próxima seção, serão apresentados e analisados os dados obtidos no 

processo de intervenção.  

3.3 Apresentação e Análise dos Resultados 

 - Primeira Intervenção  

 A primeira intervenção ocorreu na segunda semana de outubro. Logo após os 

alunos chegarem à sala de aula foi proposto pela professora no momento da leitura 

uma roda de leitura. Para esse dia foi utilizado o livro A Casa Amarela, que tem 

como tema a Diversidade.  
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 Primeiramente a professora chegou à sala de aula, colocou a rotina e a data 

na lousa como de costume. Em seguida, pediu para que os alunos formassem um 

círculo. A professora explicou que a hora da leitura seria um pouco diferente naquele 

dia, ou seja, ao invés de só ouvir a história, eles iriam discuti-la.  

 Antes de iniciar a história a professora explicou que aquele livro fazia parte de 

uma coleção, chamada amigos especiais. A professora enfatizou que a participação 

de todos era fundamental. E questionou: 

“Alguém já ouviu essa historinha”?  

 Neste momento todos os alunos disseram que não. A professora, então, 

pediu para que todos prestassem atenção. A história começou, e todos os alunos 

prestaram muita atenção, principalmente quando a professora mostrava as 

ilustrações.  

 Após a leitura, a professora fez algumas perguntas relacionadas com a 

história para nortear as discussões.  

Quando questionados sobre com quem eles pareciam, as respostas foram:  

A5: “–me pareço com os meus irmãos”. 

A19 “– pareço com a minha família”. 

A8 “–a professora, às vezes temos que pensar que existem pessoas que são 

diferentes de suas famílias, ela são adotadas, mas são amadas também”.  

A partir das falas desses alunos, fica claro que é necessário respeitar o 

próximo, e aceitar que cada um tem sua particularidade. Sendo assim, para atender 

essa diversidade encontrada neste espaço é fundamental que o docente construa 

saberes para isso. Nessa direção, os Parâmetros curriculares (2001) destacam que 

é necessário que o tema Diversidade Cultural seja discutido nos cursos de formação 

de professores, provocando uma reflexão acerca dessa temática, possibilitando que 

esses construam práticas condizentes com as culturas distintas encontradas dentro 

de sala de aula. Dessa maneira, seu trabalho seria desenvolvido de forma mais 

democrática, levando em consideração a realidade sócio-cultural de seus alunos, e 

não permitindo, assim, preconceitos e discriminações dentro deste espaço.   

 

Quando questionados se todas as pessoas são iguais, as respostas foram:  

A17: “–as pessoas são diferentes” 
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E o A5 completou: “- na verdade elas têm aparências diferentes”. 

Neste momento a professora interviu, e questionou:  

-Mas por que elas são diferentes? 

A7: “– a professora, porque cada um tem um jeitinho de ser, de fazer as coisas, 

diferente de outras, não é”?  

E a A21 continuou: “- somos diferentes porque temos aparências diferentes, eu 

tenho uma cor de pele, meu coleguinha tem outro”.  

A parir dessas falas, observa-se que a escola deveria ser um lugar de 

“encontro com o outro”, mas sabemos que este espaço tornou-se excludente e 

recheado de práticas pedagógicas preconceituosas. A educação é garantida como 

“direito de todos” pela Constituição Federal (1998) e ultimamente, o discurso que 

ouvimos é de que a escola deverá oferecer, independente da cultura, das classes 

sociais, uma educação de qualidade para todos os alunos, mas por outro lado o 

nosso País é marcado pela desigualdade e exclusão. Portanto, pensar em oferecer 

uma educação de qualidade para todos, é pensar além da promoção da 

universalização do ensino, é construir práticas educacionais mais igualitárias e que 

sejam capazes de atender as reais necessidades dos alunos, melhorar o acesso a 

todos os níveis, entre outros, pois a exclusão vem ocorrendo pela ausência de 

qualidade do ensino. 

Quando questionados como era o menino Cauã da história, as respostas foram:  

A6: “– o menino Cauã não podia ouvir”. 

A17: “– Ele tinha dificuldade para ler”. 

A8: “– eu entendi, professora, que ele era diferente das outras crianças, e por isso 

que ele era tão triste”.  

 

Neste momento a professora interviu, e questionou:  

-Mas mesmo ele sendo diferente, ele deve ser tratado como respeito?  

A1 respondeu: “– Sim professora, todos devem ser tratados com respeito”. 

A12 complementou: “– todo mundo tem que ser respeitado, mesmo que a gente seja 

diferente”.  
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A questão da exclusão, é um tema muito discutido, ao consultarmos a 

literatura6, de maneira geral, percebe-se o preconceito que algumas pessoas sofriam 

por fugirem do padrão de normalidade exigido pela sociedade naquela época.  A 

trajetória das pessoas consideradas deficientes foi marcada pela omissão, 

negligência e exclusão social de iniciativas para o atendimento das mesmas, elas 

foram excluídas da sociedade e abandonadas a própria sorte. Essas pessoas foram 

consideradas não humanas e anormais e, a eliminação e o abandono dessas eram 

práticas frequentes naquele tempo (MAZZOTTA, 2005).  

Percebe-se, que ainda há uma resistência no contexto educacional em aceitar 

e lidar com aquilo que foge de nossas expectativas. Sabe-se que o aluno com 

deficiência ou dificuldade de aprendizagem tem uma maneira e um ritmo próprio de 

aprender, e diferencia-se dos demais por não possuir, muitas vezes, os 

comportamentos e habilidades intelectuais apresentadas pelos considerados 

normais. Dessa forma, a escola é uma instituição social e tem como compromisso 

garantir o acesso e permanência de todos os alunos, independentemente das suas 

condições intelectuais, físicas ou sensoriais, mas para isso é necessário preparação 

e capacitação de todos os que estão envolvidos neste processo. 

Quando questionados como o menino Cauã se sentia, as respostas foram:  

A5: “– ele se sentia triste, porque ele não era como os outros, eram diferentes”.  

A14: “– ele se sentia diferente porque não ouvia”.  

A7: “– ele se sentia triste e sozinho porque não conseguia falar e ninguém entendia 

isso”.  

A8: “–ele se sentia muito triste porque não era igual aos que ouvem e falam”.  

 

Neste momento a professora interviu, e questionou:  

- Aqui na nossa escola, tem algum coleguinha que se parece com o Cauã ou que 

precisa da nossa ajuda?  

A2: “– em professora, um coleguinha que não enxerga, e aí todo mundo ajuda ele na 

hora do recreio e para ir no banheiro”.  

A13: “–no primeiro ano também tem uma menina que não enxerga, ai nós ajudamos 

ela”.  

                                                             
6
 Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas (MAZZOTTA, 2005); A educação do 

deficiente no Brasil: dos princípios ao início do século XXI(JANNUZZI, 2006).    
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Essas falas vão ao encontro da reflexão de Magendzo (2006). O autor 

salienta que essa compreensão de diversidade remete a ideia de formação em 

virtudes essenciais para uma convivência solidária, pacífica e educativa, bem como 

uma sociedade mais justa e igualitária. A compreensão do autor vai ao encontro, 

também, do que está previsto nos documentos oficiais expedidos pelos órgãos 

governamentais, dentre eles a LDB (Lei 9394/96) que prevê o ensino para todos, 

independente da cultura, respeitando a diversidade e que seja capaz de atender as 

necessidades dos alunos. A educação para todos tem como objetivo acabar com a 

marginalização e a exclusão dos alunos que fogem do padrão de normalidade 

imposto pela sociedade. 

Quando questionados se em algum momento já ouviram a palavra Diversidade? 

Eles responderam: 

A4 “– professora, eu vi outro dia na televisão, e Diversidade é respeitar o outro”.   

A16: “– minha mãe me falou que é ajudar as pessoas que precisam”.  

Neste momento a professora interviu e falou que os coleguinhas estavam 

certos, que devemos respeitar todos, independente das diferenças que existem 

entre nós.  

 

Levando em consideração o exposto, percebemos a importância das relações 

entre as pessoas, ou seja, o desenvolvimento do sujeito acontece no meio social em 

que vive e seus pensamentos são construídos num ambiente histórico e social, e a 

aprendizagem do sujeito ocorre em todo lugar, antes mesmo deste ingressar na 

escola. Isso ficou claro nas reposta dos alunos sobre o termo Diversidade.  

Pierucci (1999), em seu livro: Ciladas da Diferença diz que a construção da 

diferença pode ser explicada a partir da identidade. Ainda de acordo com autor, a 

partir da segunda metade dos anos 70, surgiu a “consciência” de que os indivíduos 

são diferentes, ou seja, essas diferenças estão relacionadas com alguns aspectos, 

sendo: raça, sexo, cultura, religião entre outros.  

Em seguida, após os questionamentos e discussões, a professora perguntou 

aos alunos o que mais eles gostaram na história, e o por quê.  O ponto da história 

que foi mais ressaltado pelos alunos está relacionado ao momento que o menino 

Cauã aprende LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e começa a se comunicar e a 
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entender o que os seus colegas estão falando. De acordo com as falas dos alunos, 

esse momento da história foi especial, porque, Cauã, era um menino triste, antes de 

aprender a Língua de sinais, vivia sozinho e sem amigos. Ele se sentia diferente das 

outras pessoas, e ninguém entendia qual era o motivo de tanta tristeza. Mas, um 

belo dia, a professora percebeu que Cauã não ouvia. A partir daí, a história de vida 

de Cauã, mudou completamente. Ele passou a ter amigos, não era mais excluído e 

conseguia se comunicar.  

Nesse sentido, para concluir a roda de leitura, a professora pediu para que os 

alunos desenhassem ou escrevessem7 algo sobre a roda de leitura que fizeram. 

Neste momento, os alunos receberam uma folha para representar o que tinham 

vivenciado. Para ilustrar, abaixo encontra-se uma exemplo das produções dos 

alunos.  

 

Figura 3 - Produção realizada pela A10 referente à história: A Casa Amarela 

 

 

 

A partir da produção, é possível observar, que a A10 transmitiu a mensagem 

de que cada um de nós temos as nossas características, oriundas de nossas 

famílias. Portanto, isso nos torna seres únicos, diferentes e merecedores de 

respeito.  

                                                             
7
 Alunos que apresentam dificuldades na escrita contaram com a ajuda da professora, ou seja, a 

professora foi à escriba.  
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Deste modo, a sala de aula é um espaço que encontramos a diversidade, 

composto por várias histórias de vida, cada aluno com uma bagagem de 

conhecimento diferente, com experiências distintas, crenças, valores, costumes e 

identidades construídas por meio de um processo cultural, conforme mostra a fala e 

as produções dos alunos participantes da pesquisa. Portanto, o que demarca a 

forma de nos relacionarmos é a vivência da nossa cultura. 

 

- Segunda Intervenção  

A segunda intervenção ocorreu na terceira semana de outubro. Logo após os 

alunos chegarem à sala de aula foi proposto pela professora no momento da leitura 

uma roda de leitura. Para esse dia foi utilizado o livro um Menino Genial, que tem 

como tema a Diversidade.  

Primeiramente, como a primeira intervenção, a professora chegou à sala de 

aula, colocou a rotina e a data na lousa como de costume. Em seguida, pediu para 

que os alunos formassem um círculo. A professora explicou que a hora da leitura 

seria diferente, ou seja, ao invés de só ouvir a história, eles iriam discuti-la.  

 Antes de iniciar a história a professora explicou que aquele livro fazia parte de 

uma coleção, chamada amigos especiais. A professora enfatizou que a participação 

de todos era fundamental. E questionou: 

 “Alguém já ouviu essa história”?  

 Neste momento todos os alunos disseram que não. A professora, então, 

pediu para que todos prestassem atenção. A história começou, e todos os alunos 

prestaram muita atenção, principalmente quando a professora mostrava as 

ilustrações.  

 Após a leitura, a professora fez algumas perguntas relacionadas com a 

história para nortear as discussões.  

Quando questionados sobre o que é ser especial, as respostas foram:  

A7: – “é como o Artur, é alguém que tem uma deficiência”.  

A13: – “é quando somos diferentes das outras pessoas”.  

A17: – “é ter uma deficiência, que as outras pessoas não têm”.  

De acordo com as falas dos e alunos e da história da educação especial, a 

inclusão educacional, ao expressar o sentido do acesso de todos às escolas de 
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ensino regular, rompeu barreiras significativas na educação, criando um novo 

paradigma educacional e uma nova visão do ensino especial. Nesse percurso 

verificou-se que as pessoas com algum tipo de deficiência eram relegados, vivendo 

à margem da sociedade, e, por conseguinte, à margem do processo educativo. No 

entanto, a ideia da educação como um direito de todos começou a ser defendida por 

meio de um novo modo no pensar social, e inclusive por meio da legislação dos 

países mais desenvolvidos. No Brasil, a partir do paradigma da inclusão, a educação 

de pessoas com deficiência teve um progresso significativo, apoiado em 

documentos, legislações, portarias, decretos e diretrizes, com vistas a oferecer uma 

educação de qualidade para todos os alunos. Neste sentido, garante a matrícula de 

alunos com deficiência, nas escolas do ensino regular (Jannuzzi, 2006).  

Quando questionados se conheciam alguém especial, as respostas foram:  

A19: – “o meu avô, ele não anda, tem uma deficiência, por isso ele é especial como 

o Artur”.  

A6: “– a minha avó, ela não enxerga e, também, como o Artur, precisa que todo 

mundo tome conta dela”.  

A11: – “minha colega, professora, ela é surda como o Cauã da historinha passada e 

especial como o Artur da história que você contou pra gente hoje”.  

O exemplo da história de Artur acontece com frequência nas escolas, uma 

vez que alguns professores consideram que todos os alunos aprendem de maneira 

igual e ao mesmo tempo, consideram, também, que não é relevante planejar suas 

aulas de acordo com a diversidade existente no âmbito educacional. É preciso 

reconhecer que o aluno chega à escola com uma bagagem de conhecimentos e 

valorizá-los é fundamental para que o processo de inclusão aconteça.  

Nesse contexto, e com o objetivo de acabar com esse preconceito, o 

Ministério da Educação - MEC vem instituindo várias medidas e ações com o intuito 

de deixar esse espaço – a escola menos segregativa e mais inclusiva. No entanto, 

ainda temos uma realidade marcada por posturas preconceituosas, racistas e 

discriminatórias a essas pessoas e, que, ainda enfrentam dificuldades para o acesso 

e a permanência no espaço escolar. 

Quando questionados sobre quais as dificuldades que essas pessoas enfrentam, as 

respostas foram:  
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A17: “–essas pessoas especiais, tem dificuldades para fazer as coisas, que as outas 

pessoas que não são especiais fazem”.  

A5: “– Depende da deficiência, tipo, que a pessoa tem, ela não pode andar sozinha, 

precisa da ajuda dos outros”.  

Desta forma, é relevante o planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas nos espaços que proporcionam a aprendizagem, deve-se levar em 

conta os interesses, potencialidades e estilos de aprendizagem destes alunos. 

Assim, a aprendizagem pode se tornar motivadora quando o conhecimento e o 

processo de ensino-aprendizagem são apreendidos num contexto de problemas que 

fazem parte da vida da criança.  

Quando foram questionados se na história todas as crianças eram iguais, as 

respostas foram:  

 

Todos responderam juntos: “- não, as crianças não são iguais”.  

Neste momento a professora interviu, e questionou:  

-Mas por que elas são diferentes?  

A13: “– porque algumas crianças da história tinham deficiência e outras não”.  

A8: “– porque ser diferente é não parecer com os outros, como o Artur, ele era 

diferente das outras crianças”.  

 

Segundo Dusi, Araújo e Neves (2005) o aluno oferece, igualmente, à escola, 

um mundo subjetivo que vem a enriquecer-lhe a cultura escolar e, 

consequentemente, as interações que lá se estabelecem. Participar da escola, 

portanto, possibilita aos alunos o contato com o mundo de relações interpessoais, 

inseridas na diversidade cultural, com crenças e valores culturalmente 

estabelecidos. 

Sendo assim, a partir dessas falas, é importante pensar que mesmo com os 

direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), isso não 

quer dizer que esses são garantidos, ou seja, se as pessoas têm direito a 

alimentação e abrigo, porque muitos estão morrendo de fome? Se as pessoas tem 

liberdade de se expressarem, porque muitos estão aprisionados por dizerem o que 
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pensam? Se todos tem direito a educação, porque mais de um bilhão de adultos não 

sabem ler nem escrever?  

 

Quando questionados de como era Miguel, as respostas foram:  

A17: –“ele tinha uma deficiência, como o Cauã da historinha contada na semana 

passada”.  

A8: – “mesmo sendo deficiente e ele conseguia aprender” 

A6: – “ele era especial e mesmo assim era muito amado”.  

A18: –“mesmo sendo especial ele gostava de ajudar os outros”.  

A7: –“ele era especial e na escola ninguém rejeitava ele”.  

 

Deste modo, faz-se urgente uma política pública efetiva, que pense o papel 

de cada aluno envolvido, que respeite suas necessidades e busque possibilidades 

para desenvolver o seu potencial.  

Quando questionados sobre por que devemos respeitar essas pessoas, as 

respostas foram:   

A5: –“porque temos que amar todas as pessoas”.  

A17: –“porque essas pessoas especiais precisam de respeito e ajuda para 

aprender”.  

A8: – “para essas pessoas não se sentir excluídas”.  

É importante que a escola seja aberta para a diversidade, e que haja a 

adaptação do currículo quando necessário para atender as especificidades dos 

alunos. Ao invés de oferecer um ensino homogêneo é interessante propor currículos 

abertos e amplos, bem como a especificação de como a formação inicial e 

continuada dos professores serão realizadas para atender esses alunos.  

Um segundo ponto, a ser destacado nos documentos expedidos pelos órgãos 

governamentais, é a flexibilização dos critérios e dos procedimentos pedagógicos, 

favorecendo a distinção na metodologia, dos processos didáticos, do tempo para a 

obtenção de determinados conhecimentos e na avaliação dos alunos.  

 Nesse sentido uma prática efetiva para o atendimento a esses alunos precisa 

integrar-se ao contexto geral do projeto educativo, organizar-se em co-

responsabilidade com a escola, como parte do sistema educativo, favorecer a 
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participação da criança na vida da escola regular, buscando trabalho conjunto com a 

comunidade e com a família.  

Em seguida, após os questionamentos e discussões, a professora perguntou 

aos alunos o que mais eles gostaram na história, e o por quê.  O ponto da história 

que foi mais ressaltado pelos alunos está relacionado ao momento em que a irmã 

agradece por ter ganhado um irmãozinho tão especial como Artur e que é amado 

por todos e supera a cada dia as suas dificuldades, pois as diferenças são as cores 

que deixam a nossa vida mais alegre e colorida. De acordo com as falas dos alunos, 

esse momento da história foi especial, porque, os pais pensavam que Artur não iria 

aprender e, depois com o tempo, viram que ele era capaz como as outras pessoas, 

apesar da sua deficiência.  

Nesse sentido, para concluir a roda de leitura, a professora pediu para que os 

alunos desenhassem ou escrevessem algo sobre a roda de leitura que fizeram. 

Neste momento, os alunos receberam uma folha para representar o que tinham 

vivenciado. Para ilustrar, abaixo encontra-se uma das produções dos alunos. 

 

Figura 4 - Produção realizada pela A3 referente à história: Um Menino Genial 

 

 

 

A partir da produção, é possível observar, indícios da sua identidade, ou seja, 

a A3 transmitiu a mensagem sobre a importância de respeitar o outro. Nessa 
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direção, ao pensarmos em educação inclusiva, é pensar em uma escola que ofereça 

acesso e permanência para todos os alunos, sem distinção, e onde os mecanismos 

de seleção e discriminação que eram empregados, sejam supridos por metodologias 

de trabalhos mais igualitárias. Assim, para esse ambiente tornar-se inclusivo, é 

necessário proporcionar capacitação tanto para os docentes em serviço, quanto 

para a gestão, bem como oferecer assistência às famílias e uma estrutura adequada 

para esses alunos, recursos didáticos, práticas avaliativas, metodologias e todos os 

meios que possam favorecer o processo de inclusão e que atinja a todos os seus 

alunos, independente das suas individualidades ( MANTOAN, 1998). 

Dessa maneira, algumas práticas pedagógicas flexibilizam as relações entre 

professores e alunos, favorecendo a aprendizagem, e o encontro de interesses, 

prevendo ações que respeitem ritmos diferenciados, que propiciem 

atividades/tarefas que favoreçam a reflexão, discussão e a participação individual e 

coletiva.  

 

3.3.1 Discussão dos resultados  

Para iniciar essas discussões e levando em consideração à fala de Arendt 

(2009), durante a sua vida o indivíduo constrói conhecimentos e a educação faz 

parte do desenvolvimento do ser humano, ninguém nasce pronto, ou seja, é 

necessário estarmos em contato com outras pessoas mais experientes, pois 

aprendemos a partir das relações que temos com outros, e cada um tem suas 

especificidades, experiência de vida, crenças, valores e pertencem a grupos sociais 

distintos. Assim, a educação está entre as atividades mais elementares e 

necessárias da sociedade humana que se renova, e jamais permanece igual, já que 

novos seres humanos nascem a todo o momento e esses recém-chegados não 

estão acabados.  

Foi o que propomos nessa pesquisa, ensinar a partir da diversidade, ou seja, 

trabalhar com livros que tratassem do tema Diversidade Cultural e, a partir daí, 

elaborar atividades de alfabetização e letramento para envolver esses alunos.  

Mesmo os alunos com dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita 

conseguiram fazer as atividades propostas nas ações interventivas, pois eram 

atividades que possibilitavam o aluno a representar o que entendeu por meio de 
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desenhos ou através da escrita. Neste último caso, mesmo que o aluno não tenha 

conseguido escrever sozinho o professor foi seu escriba e, portanto, adaptou as 

atividades e a sua prática para atender a necessidade dos seus alunos.  

As duas histórias apontaram para uma compreensão das necessidades 

educacionais dos alunos que, muitas vezes, exige que o professor faça a 

modificação curricular, utilize estratégias de flexibilização e de adaptação de rotinas, 

de atividades pedagógicas de clima favorável para o desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Portanto, é papel da escola ser democrática e estimular a formação de 

valores e comportamentos que respeitem as diferenças e a diversidade cultural 

dentro das salas de aulas. Os educadores e gestores dessas instituições precisam 

compreender, que a escola é um ambiente repleto de diversidade e, é por meio da 

educação, que visamos à formação de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Pensando no âmbito escolar, as práticas educativas devem levar em 

consideração a diversidade existente nesse espaço, ou seja, considerar os alunos 

como sujeitos de histórias e culturas distintas, pois cada pessoa é portadora de uma 

identidade, como foi retratado nas produções dos alunos participantes da pesquisa. 

Cada um retratou a história como entendeu, ou seja, a partir da sua experiência de 

vida e leitura de mundo.  

Nessa direção, os professores devem organizar seus planejamentos de 

acordo com essas culturas e abrir espaço para os alunos compartilharem suas 

experiências. As atividades e os conteúdos devem atender as necessidades dos 

educandos e estarem relacionados com suas vivências e conhecimentos, pois 

através do reconhecimento dessa diversidade será possível elaborarmos aulas que 

fazem sentido para os nossos alunos. A experiência com esta pesquisa-intervenção 

foi muito significativa, pois abriu espaços para que os alunos colocassem seus 

pontos de vista a respeito de um tema, isso faz com que todos os envolvidos neste 

processo aprendam.  

Essa experiência está relacionada com uma passagem do livro de Paulo 

Freire “Pedagogia da Esperança”, que narra diálogos com camponeses, mostrando 

que cada um trás consigo saberes únicos, a partir da sua cultura. Durante esses 

diálogos, um camponês disse a Freire que ele sabia tudo e eles não. Diante dessa 

fala, Paulo Freire propôs um jogo para os camponeses que consistia em perguntar 
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algo ao outro, e quem acertasse mais as perguntas seria o vencedor. O jogo 

terminou empatado, e ao se despedir dos camponeses ele fez uma sugestão: 

“Pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem 

comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar 

porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos dez 

a dez. Eu sabia dez coisas que vocês não sabiam e vocês sabiam dez coisas que eu 

não sabia. Pensem sobre isto”. 

 Portanto, avaliando o processo de pesquisa, os resultados correspondem aos 

objetivos propostos no início, pois foi possível atender as necessidades dos alunos 

no tocante a alfabetização e letramento a partir da elaboração de atividades por 

meio das histórias contadas. Assim, refletir sobre as práticas pedagógicas deve 

fazer parte da rotina de todo educador, pois é através dessa reflexão que podemos 

melhorar nossas posturas e adequar as atividades de acordo com as especificidades 

dos nossos alunos. Dessa forma, faz-se necessário uma educação que 

verdadeiramente respeite a diversidade encontrada nas escolas e nas culturas que 

as constituem, com vistas a proporcionar melhores condições de aprendizagem por 

meio de práticas pedagógicas mais inclusivas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes. 
(Paulo Freire).  

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral proporcionar um espaço de discussão 

sobre Diversidade Cultural para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, 

visando o processo de alfabetização e letramento. 

Durante o período investigativo, foi possível elaborar algumas repostas para a 

questão levantada no início do trabalho: é possível, por meio de intervenções 

práticas, alfabetizar na diversidade cultural os alunos que apresentam ou não 

dificuldades de aprendizagem? Sim, é possível, quando as práticas pedagógicas 

não são pautadas em um modelo de ensino homogêneo, ensinando da mesma 

forma todos os alunos, sem maiores preocupações em atender as suas 

necessidades.  

A partir desta pesquisa, foi possível compreender, que o professor precisa 

buscar formação continuada para trabalhar com a Diversidade existente em sala de 

aula para qualificar cada vez mais a sua prática pedagógica. É sabido que a 

formação de professores é um tema muito discutido, e infelizmente pesquisas 

apontam que ainda é grande o número de docentes que não estão preparados para 

trabalhar com a Diversidade no âmbito educacional, como os resultados 

apresentados na produção de Leal (2008).   

Diante do exposto e levando em consideração os resultados desta pesquisa é 

importante que os professores e os demais profissionais da educação, realizem um 

trabalho minucioso com os alunos, respeitando o tempo de desenvolvimento de 

cada um, bem como que atenda às suas particularidades. 

Nessa direção, compreendemos que os indivíduos se desenvolvem a partir da 

relação que estabelece com os outros e com o meio, porém, é evidente que cada 

um desses indivíduos faz parte de uma cultura, ou seja, são criados de maneiras 

diferentes e, o desenvolvimento, não está somente relacionado com a interação com 

o outro, mas, sim, com os estímulos que são oferecidos aos mesmos durante este 

processo. Entretanto, a escola tem um papel fundamental na vida desses alunos, 

que é o de oferecer uma educação de qualidade para todos os inseridos neste 

ambiente.  
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Nesse sentido, é interessante notar, que aprendemos, a partir das relações 

que estabelecemos com o meio e com as outras pessoas. Ensinamos a partir da 

necessidade do outro, neste caso o aluno. Os alunos aprendem através da interação 

e de aulas dinâmicas, onde essas possibilitam a construção do conhecimento e da 

autonomia. As formas pelas quais os meus alunos aprendem o conteúdo e a 

realidade a sua volta é relevante para o meu modo de ensinar, pois, assim, é 

possível realizar uma avaliação sobre as próprias práticas e, se necessário, adaptá-

las.  

Quando transmitimos conhecimentos para os alunos, devemos levar em 

consideração o tempo de aprendizagem de cada, pois ninguém é igual a ninguém e 

cada um aprende no seu tempo. Na relação professor-aluno, ao mesmo tempo em 

que ensino, também aprendo, pois o aluno é um ser ativo e não passivo como é 

tratado muitas vezes. Isso enriquece e acrescenta muito nas aulas, por meio destas 

experiências, os alunos nos contam e nos ensinam muitas coisas, como aconteceu 

na presente pesquisa.  

Assim, no âmbito da atuação do professor, o que falta para que cheguemos à 

realidade da inclusão social é refazer e reinventar a educação, ou seja, criar novas 

possibilidades para que a educação inclusiva e democrática seja possível e 

aconteça realmente. Para alcançar este objetivo, devemos preocupar-nos em 

elaborar um novo projeto social e político que tenha como finalidade mudar os 

paradigmas impostos pela sociedade, superando o individualismo e a desigualdade, 

construindo assim uma sociedade mais justa e igualitária, onde o professor trabalhe 

de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo assim a 

inclusão social.     

Conclui-se, a partir dos resultados da pesquisa-intervenção, que é possível 

alfabetizar na diversidade cultural, mas para isso é necessário reestruturar as 

práticas pedagógicas desenvolvidas para o atendimento da diversidade encontrada 

na sala de aula. Além disso, é imperioso que os professores levem em consideração 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre determinados assuntos. Por meio da 

pesquisa-intervenção foi possível cumprir os objetivos propostos neste trabalho.  

Para atender o objetivo geral que era proporcionar um espaço de discussão 

sobre Diversidade para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, foi organizada 

duas rodas de leitura e, para isso, foram escolhidos dois livros para a discussão com 
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o grupo. Para atender os objetivos específicos, trabalhamos com dois livros que 

tratassem da temática Diversidade, e os utilizamos para aplicar atividades de 

alfabetização e letramento. Essas atividades tiveram como intuito que os alunos 

ouvissem a história e depois registrassem em formato de escrita ou desenho sobre a 

roda de leitura e discussão. O desenho foi proposto para os alunos que 

apresentavam dificuldades na escrita. Dessa forma, todos puderam participar da 

atividade. Durante a roda de leitura e discussão, foi possível compreender, também, 

o que os alunos entendiam sobre o tema Diversidade. E, por fim, apresentamos a 

luz da literatura, entendimentos sobre os estudos que estão sendo 

desenvolvimentos sobre a temática da presente pesquisa, e trouxemos a tona os 

seus objetivos e resultados.  

Em relação à relevância da presente pesquisa, acreditamos que possa 

contribuir para um diálogo com outros estudos que serão desenvolvidos a respeito e 

como alfabetizar na Diversidade Cultural, bem como para os profissionais da 

educação que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos na temática 

apresentada. Como possibilidades de investigações futuras, sugere-se realizar mais 

estudos sobre a temática apresentada nesta pesquisa, pois ainda é incipiente 

estudos que discutem essas questões.  

 Embora tenhamos trabalhado com dois livros para fazer a pesquisa-

intervenção, reconhecemos a necessidade de inserir mais livros e instrumentos para 

a coleta de dados, como a observação. A observação seria relevante numa proposta 

de oficina, ou seja, propor uma oficina sobre o tema Diversidade e, observar, o 

comportamento dos alunos. Outro limite de pesquisa foi na revisão de literatura.  

Reconhecemos, que a escolha por tais descritores, pode ter deixado de fora o 

levantamento de outras produções que tratassem da temática desta pesquisa. A 

revisão bibliográfica torna-se complexa, pois muitos dos resumos encontrados se 

apresentam incompletos ou muito sucintos, o que dificulta a seleção dos mesmos 

como objeto de estudo.  

Portanto, realizar esta pesquisa-intervenção como Trabalho Final de 

Conclusão de Curso foi importante para o meu desenvolvimento, tanto pessoal, 

quanto acadêmico. Dentre todas as experiências e conhecimentos adquiridos, o 

mais importante foi compreender que no processo pesquisa-intervenção todos 

aprendem: os alunos, os educadores, os funcionários e os pesquisadores, ou seja, 
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por meio deste processo pesquisamos para compreender e pensar em como intervir 

ou como gerar ações que levem à prática de possível transformação e/ou 

colaboração para aquele contexto. 

Em síntese, com o Curso de Especialização em Educação em e para os 

Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural foi possível aprofundar os 

meus conhecimentos através dos textos solicitados para leitura, das participações 

nos fóruns e na realização dos trabalhos teóricos, influenciando diretamente na 

minha prática pedagógica, permitindo executá-la de maneira mais segura, ética e 

reflexiva.  
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ANEXO A - Autorização para realizar a pesquisa intervenção  

 


