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RESUMO

Objetiva-se analisar os conhecimentos e as concepções de professores sobre o processo de alfabetização da criança com Deficiência
Intelectual (DI). A abordagem histórico-cultural constitui a base teórica do estudo, tendo Vigotski e colaboradores como principais
interlocutores. Estudo de natureza qualitativa do tipo exploratório. Utilizamos entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. A
parte empírica aconteceu no período de 06/06/2016 a 27/07/2016, com 15 professoras alfabetizadoras, que lecionam no primeiro ano do
ensino fundamental do Município de Vitória-ES e têm, em suas salas de aula alunos que apresentam DI.  Os resultados evidenciaram que
a maioria das professoras participantes demonstraram distanciamento dos estudos teóricos da época em que fizeram a graduação,
privilegiando os conhecimentos práticos. Muitas delas têm dificuldades para avaliar qual a forma mais adequada para garantir o propósito
de alfabetizar os alunos, especialmente, os que apresentam DI. Elas seguem muitos métodos, pois ficam inseguras quanto ao
conhecimento sobre eles, assim, suas concepções, a respeito dos processos de alfabetização de todos os alunos acabam sendo
fragilizadas.
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CONHECIMENTOS E CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ACERCA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA COM
DEFICIÊNCIA

INTELECTUAL

INTRODUÇÃO

Não são poucos nem diminutos os enlaçamentos quando nos propomos a debater a alfabetização, sobretudo quando a articulamos à
perspectiva da educação inclusiva. Evidentemente, é um tema difícil, complexo e variado de análise, que nos provoca o tempo todo: os
professores, os universitários e os pesquisadores, os pais, a escola e o poder público.

Alfabetizar — objetivo maior — constitui desejo imperioso de todos que estão envolvidos nesse tema. Concordamos com a afirmação de
que a alfabetização representa um importante problema de política pública (OLIVEIRA,1997).  Nessa direção, as questões sobre a
alfabetização são centrais quando discutimos os processos de inclusão na escola.

Não se pode pensar em inclusão escolar, sem levar em consideração que esta se relaciona às diversas formas de manifestação e
reivindicação pelo direito do aluno público-alvo da Educação Especial ao processo de leitura e escrita.

Em 2014, mais de 698 mil estudantes especiais estavam matriculados em classes comuns. Percentual sobe para 93% em escolas
públicas. Dados do Censo Escolar indicam crescimento expressivo em relação às matrículas de alunos com deficiência na educação
básica regular. Estatísticas apontam que no ano de 2014, 698.768 alunos especiais estavam matriculados em classes regulares. Em
1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na educação básica, sendo somente 13% em classes comuns. Em 2014, eram
quase 900 mil matrículas e 79% delas em turmas comuns (MEC, 2015).

Segundo a diretora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
Ministério da Educação, Santos (2015). “Se considerarmos somente as escolas públicas, o percentual de inclusão sobe para 93% em
classes comuns” (MEC, 2015).

Ademais podemos perceber, nas considerações de muitos autores nacionais, como Gontijo (2003), sobre essa temática, que,
diariamente, deparamos com notícias, veiculadas pela mídia e pelos jornais do Brasil, que denunciam os baixos índices de aprendizagem
da linguagem escrita: crianças, adolescentes, jovens e adultos chegam às séries finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio com
muitos problemas no domínio da leitura e da escrita. Ainda sob o ponto de vista de Gontijo (2014), vemos que, nas escolas, os
professores relatam as dificuldades para o ensino da leitura e da escrita e as dificuldades das crianças em aprender. Naturalmente, não
cremos que as pesquisas na área de alfabetização e, consequentemente, o entendimento de como as crianças aprendem a ler e a
escrever colaborem por si só para a solução dos problemas enfrentados pelas crianças e pelos professores nas escolas. Sabemos que a



solução desses problemas depende da concretização de políticas públicas educacionais, voltadas para a consolidação do proclamado
direito à educação.

Além dessas considerações gerais sobre a questão da alfabetização na perspectiva da educação inclusiva vinculada à questão sobre o
direito à educação, acreditamos, ainda com base nas considerações de Gontijo (2014), que as pesquisas com objetivo de proposição de
estágios de desenvolvimento da leitura e escrita na criança não contribuem muito para a solução dos problemas encontrados pelos
aprendizes. Contrário a isso, têm servido, diversas vezes, para o estabelecimento de padrões de comportamento e de desenvolvimento
infantil que atuam de forma perversa sobre as crianças que apresentam padrões diferentes dos estabelecidos ou que não conseguem
progredir para estágios mais avançados desse desenvolvimento. Essa maneira de entender o desenvolvimento da criança para o
aprendizado da leitura e escrita no processo de alfabetização dificulta percebê-lo, conforme destaca Vigotski, como parte do
desenvolvimento que se caracteriza por

                                   [...] um processo dialético complexo caracterizado por uma frequência múltipla, por um desequilíbrio no
desenvolvimento de diferentes funções, transformações, ou mudanças qualitativas de uma forma distinta, o complexo entrecruzamento
dos processos de evolução e involução, a reação entre os fatores internos e externos e o intricado processo de superar as dificuldades e a
adaptação (VIGOTSKI, 1987, p. 151, tradução nossa).

Verificamos a necessidade de teorias que revelem essa multiplicidade de acontecimentos no desenvolvimento durante os processos de
aprendizagem da criança e que não os concebam dentro de uma perspectiva linear e previsível, reforçando a ideia de normalização e a
necessidade de adaptação do aluno com DI às condições sociais pré-estabelecidas. Para tanto, conforme Góes (2008, p. 37), julgamos
“[...] que a abordagem histórico-cultural tem lugar privilegiado no cenário das contribuições a esse respeito [...]”. Além disso, ao tratarmos
sobre esse assunto no contexto da educação inclusiva, a referida abordagem permite “[...] uma compreensão muito consistente da
interdependência dos termos referidos – possibilidades e responsabilidade”.

Nessa direção, este texto visa analisar os conhecimentos e as concepções dos professores sobre o processo de alfabetização da criança
com Deficiência Intelectual, tendo como aporte teórico a abordagem histórico-cultural.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A abordagem histórico-cultural fornece uma concepção de sujeito para além das visões que se concentram na limitação e na
incapacidade provocada pela deficiência. Vigotski propõe outra forma de pensar a aprendizagem e o desenvolvimento desses sujeitos,
concentrada nas possibilidades que as diferentes situações de interação social podem favorecer. Desloca o seu olhar para a importância
das relações sociais no desenvolvimento do sujeito, em detrimento de visões que retratam a limitação como algo inato às próprias
condições individuais e internas do sujeito (VIGOTSKI, 1987).

Para Vigotski, a formação da consciência e o desenvolvimento cognitivo ocorrem do plano social para o individual, seguindo um processo
de apropriação, não de forma mecânica, mas impregnada pela ação do sujeito. Esse processo de apropriação possibilita a construção do
conhecimento e da cultura e envolve uma atividade mental perpassada pelo domínio de instrumentos de mediação do ser humano com o
mundo. Entre essas ferramentas, encontra-se a linguagem.

O desenvolvimento das pesquisas de natureza psicolinguística, ou seja, na matriz da Psicologia Histórico-Cultural, da chamada Escola de
Vigotski admitiu a percepção da linguagem como um complexo sistema simbólico. As descobertas de Vigotski (1991) adicionaram a
esses estudos o realce nos processos mentais superiores, que tornam possível ao sujeito a sua introdução no universo dos símbolos,
mediados pelas influências socioculturais e regidos pelas leis da internalização. Através dessa concepção, as ações dos seres humanos
adquirem uma característica que afirma sua superioridade no reino animal. A atividade se desenvolve em nível interpessoal ou
interpsíquico passa a acontecer em um esquema que envolve relações intrapessoais ou intrapsíquicas. A fim de que ocorra esse
fenômeno é preciso que o aluno tenha uma relação de consciência com sua prática na instituição escolar, passe a desenvolver controle
acerca de seus processos de aprendizagem e os internalize.

 É desse modo que a criança se torna capaz de monitorar seus avanços, transferir aprendizagens, afinal, assumir postura metacognitiva.
Para Coelho (2011), no caso da linguagem, ela consegue, de forma gradativa, alcançar as dimensões gramatical, ortográfica e semântica,
podendo avançar para a escrita das palavras de maneira correta, com a grafia apropriada e compreendendo o seu significado.

Assim, Coelho (2011) declara que o entendimento da linguagem escrita vai acontecer em função da linguagem falada que funciona como
conexão mediadora (entre a fala e a escrita) e que vai deixando de ter essa função, quando o estudante atribui-se por inteiro a escrita, em
uma dimensão discursiva que aparece, possibilitando o entendimento da escrita dos outros. É pela presença do outro sujeito que a
criança entende a necessidade de realizar uma escrita compreensível, tanto como deseja ler o que o outro elaborou. À vista disso, é
importante a apropriação de um código escrito. As primeiras grafias que o aluno faz no papel, a fim de lembrar-se de algo que foi dito,
continuariam como legítimos rabiscos, não fosse a presença de outros humanos com os quais ele relaciona-se. Essa forma gráfica tem
uma significação e pode ser firmada de forma convencional devido aos elementos histórico-culturais que condicionam a vida do
estudante. Dito de outra forma, a criança faz algumas marcas ou rabiscos que têm significado para ela e fazem parte das suas
experiências e cultura. A leitura, no que lhe diz respeito, também não é somente decodificação nem entendimento de um só significado já
estabelecido anteriormente. As primeiras experiências de leitura que o aluno vivencia, não atingem, nem mesmo estabelecem limites, às
convenções do sistema alfabético. Ele não lê o que está escrito, não obstante, o que acredita estar escrito.

 Vigotski (1997) aponta que o estudante aprende de uma forma mais eficiente, através da participação em atividades coletivas, que
tenham sentido para ele e nas quais sua atuação seja assistida e orientada pelo professor, pessoa indispensável no processo de
educação escolar que intervém na área de desenvolvimento imediato do aluno.

Luria (1978, 1988, 1991) declara que a linguagem, tal como o trabalho, é um meio essencial de desenvolvimento da consciência. Através
da linguagem, o homem duplica o universo perceptível indicando objetos e fatos do mundo exterior com vocábulos e admitindo sua
invocação quando distantes. Isso significa um admirável recurso que torna possível a abstração e a generalização como difusor do
pensamento, e não somente como um modo de comunicação. Para o autor, é por meio da linguagem que o ser humano faz a difusão do
universo sensorial ao racional e propaga informações aos demais. O processo individual desenvolvido pela criança e o seu aspecto social
devem ser vistos, uma vez que a essência da alfabetização é, como já vimos, não só psicolinguística, psicológica, bem como
sociolinguística e linguística.

METODOLOGIA

Trata-se do recorte de um estudo exploratório qualitativo com as professoras alfabetizadoras de instituições escolares no Município de
Vitória, onde há crianças com deficiência intelectual, matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental..



Para a pesquisa que realizamos, adotamos o estudo exploratório, porque não tem a pretensão de generalizar, mas de proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito e construir hipóteses (GIL, 2008, p. 27).

Durante a produção de dados de nossa pesquisa, selecionamos entre os instrumentos de investigação a entrevista semiestruturada. A
produção de dados, por meio deste instrumento, foi registrada em gravações de áudio e, posteriormente, transcrita para sua organização
e análise da temática em tela. 

Conforme a política municipal de Vitória/ES, a Educação Especial é uma modalidade de ensino que atravessa todos os níveis e todas as
etapas da Educação. A Política de Educação Especial de Vitória objetiva subsidiar o processo de inclusão escolar de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas ações do dia a dia, planejadas e
desenvolvidas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) (VITÓRIA,
2012).

Consoante a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), compreende-se que os
alunos público-alvo da Educação Especial são aqueles com comprometimentos nas áreas física, intelectual ou sensorial (surdos, cegos,
baixa visão, surdo-cego); transtornos globais do desenvolvimento (autismo, síndromes do espectro autista e psicose infantil) e altas
habilidades ou superdotação (potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica,
liderança, psicomotricidade e artes, bem como demonstram elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e a realização de
atividades em campos de seu interesse).

Desse modo, é ofertado a esses alunos da rede pública municipal, tanto no horário regular quanto no contraturno escolar, o Atendimento
Educacional Especializado (AEE). Esse trabalho é realizado por professores especializados em Educação Especial que, entre outras
ações docentes, organizam procedimentos didáticos pedagógicos diferenciados com os demais profissionais da escola, atuando de forma
articulada na organização do trabalho com crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas diferentes Unidades de Ensino do
Município.

Nas instituições escolares do Município de Vitória está matriculado um total de 1.268 crianças, adolescentes e adultos público-alvo da
educação especial. Nesse total, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e nos Centro
Municipais de Educação Infantil há 543 alunos com DI, sendo 427, 57 e 59 alunos, respectivamente.  

RESULTADOS

Os resultados produzidos evidenciaram, em relação aos conhecimentos, que a maioria das professoras participantes da pesquisa
demonstraram distanciamento dos estudos teóricos da época em que fizeram a graduação, privilegiando os conhecimentos práticos
referentes à alfabetização. A pesquisa indicou ainda que muitas das professoras se apoiavam em várias teorias para a organização do
processo de alfabetização, evidenciando, assim, pouco aprofundamento na apropriação do conhecimento e, também, pouco
direcionamento da intencionalidade e sistematização de sua mediação pedagógica para os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial era analisar se e como o processo de alfabetização tem sido considerado como uma atividade histórico-cultural e que
implicações essa concepção apresenta para os estudantes com Deficiência Intelectual, a partir das análises dos conhecimentos e das
concepções alfabetizadoras de Ensino Fundamental.

Quando analisamos os conhecimentos provindos da formação inicial e continuada das participantes da pesquisa, vimos que os
conhecimentos apreendidos pelas professoras, muitas vezes foram desvanecendo-se com o passar dos anos, pois já formadas  elas não
se lembravam das bases teóricas que haviam estudado, não conseguindo associá-las ao processo com as crianças na instituição de
Ensino Fundamental em que trabalham.

Outrossim, um ponto de destaque que julgamos importante foi o ecletismo dos conhecimentos, já que alguns professores se recordaram,
embora de modo fragmentado, de teóricos que não possuem as bases epistemológicas em comum e não se associam. Pelo contrário, a
associação das teorias anula as diferentes perspectivas que cada um possui de um mesmo fato e os reduz, descaracterizando-os.
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