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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Sul – 2008. 
20 de OUTUBRO -- UNIPAMPA/JAGUARÃO:   Aprender é diferente de Estudar: diálogos da 

formação científica no Centro de Ciências Humanas 
 

Apresentação 
 

A I Semana de Ciência e Tecnologia: Evolução e Diversidade  --  Tema: Aprender é diferente de 
Estudar: diálogos da formação científica no Centro de Ciências Humanas da UNIPAMPA tem por 
meta a integração  da comunidade acadêmica e comunidade de profissionais da educação com vistas 
a divulgação das práticas de ensino, pesquisa e extensão.  O trabalho visa  a promoção  do cenário 
universitário e acontece de 20 a 26 de outubro nos diversos campi da instituição. O tema escolhido 
para o trabalho  no Centro de Ciência Humanas da UNIPAMPA retrata a compreensão  da formação 
de profissionais da educação comprometidos com uma educação crítica e transformadora das 
estruturas tradicionais do conhecimento e das relações sociais. 
 
Objetivos 

� Dialogar com a comunidade sobre o fazer científico na formação dos alunos da UNIPAMPA 
e nos contextos de interação profissional mais amplos ; 

� Promover a Integração de conhecimentos da prática investigativa dos Alunos dos diferentes 
cursos de graduação do CCH; 

� Ilustrar  as práticas e integração do Ensino, Pesquisa e Extensão no quefazer dos acadêmicos 
do CCH; 

 
PROGRAMAÇÃO – 20 de outubro  
MANHÃ 
8h – Abertura das Atividades – Profª Cristina P. D. Boessio e Prof. Everton Fêrrêr de Oliveira 
8h e 30 min – SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL – Salas 1, 2 e 3 do andar térreo 
10h – SESSÃO DE POSTERES – Hall de entrada e corredor centra térreo 
10h e 30min –  PALESTRAS 1 e 2** temas relacionados a Diversidade Cultural e 
Conhecimento e Inclusão 
12h – Encerramento Atividades Turno Manhã 
 
NOITE 
19h -  Abertura das Atividades – Profª Cristina P. D. Boessio e Prof. Everton Fêrrêr de Oliveira 
19h e 30 min - SESSÃO DE POSTERES – Hall de entrada e corredor centra térreo 
20h - PALESTRAS 1 e 2**  temas relacionados a Diversidade Cultural e Conhecimento e 
Inclusão 
21h e 30min  -  SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL – Salas 1, 2 e 3 do andar térreo 
23h – Encerramnto das Atividades Turno Noite 
**PALESTRAS 1 "Uma tentativa de aproximação de duas realidades educacionais 
distintas - brasileira e uruguaia" 
Ministrante: Profª Drª. Noris Eunice Wiener Pureza Duarte – UFPel  
**PALESTRAS 2      "Conhecimento e Diversidade: relações do aprender e do ensinar" 
Ministrante:  Profª. Doutoranda Kizzy Morejon – ULBRA, FAACS e USP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PALESTRA 1  
(Texto Completo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uma tentativa de aproximação de duas realidades educacionais distintas – brasileira e 

uruguaia 
 
                                                                    Nóris Eunice Wiener Pureza Duarte (UFPel)1 
 
         Minha experiência com o processo de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa me 
proporcionou uma convivência muito grande com o texto e sua conseqüente abordagem. Já no 
estágio do Curso Normal, há 40 anos, numa classe de 1ª série, me deparei com a possibilidade de 
alfabetizar pelo método global – o Processo de Contos. Começava aí meu encantamento em 
oferecer ao aluno uma proposta inovadora de alfabetização. A história dos Três Porquinhos foi o 
primeiro texto que me desafiou a tentar um ensino prazeroso e significativo. Partindo da 
memorização do todo, a criança chegava à leitura e à escrita através de uma narrativa própria dos 
contos de fadas. E assim desenvolvia o gosto e a curiosidade pelas tramas engendradas no conteúdo 
e na forma da língua. 
 Terminado o Estágio, iniciava eu minha carreira docente nos níveis fundamental e médio. 
Apesar de ter vivenciado todas as mudanças que se operaram no ensino de língua materna nas 
últimas quatro décadas – não só quanto ao nome da disciplina, mas também quanto à linha teórica 
que subsidiava a nova abordagem (da gramática tradicional, passando pelo gerativismo, para chegar 
à lingüística textual) – nunca prescindi do texto, e este texto, para mim, tinha que ter duas 
características fundamentais: proporcionar prazer para seus leitores e ser significativo para aquela 
determinada turma. Lembro-me de que, muitas vezes, desprezava o livro didático quando tratava de 
algum assunto que pudesse entristecer meu aluno. Tenho consciência de que, assim, pude tornar a 
vida dele um pouco mais alegre, pelo menos naqueles momentos em que compartilhávamos a 
curiosidade, o humor, o fantástico, o sonho, tudo isso encontrado nos textos escolhidos para 
trabalhar com os diferentes grupos. Esse meu cuidado na seleção dos assuntos ensejava um 
perceptível interesse dos alunos, interesse esse consubstanciado em bilhetes, encaminhados pelos 
pais, registrando a vontade dos filhos em ter contato com a fonte de onde eram retiradas as leituras. 
 Essa minha postura manteve-se sempre a mesma nos três graus de ensino onde desenvolvi e 
desenvolvo minha atividade docente. Na Universidade, planejava minhas aulas de Técnica de 
Leitura e Redação de forma que os alunos alcançassem a desejada capacidade discursiva e que 
usassem, para isso, sua experiência, seu interesse e seu conhecimento prévio sobre o assunto. 
Procurava os gêneros de maior circulação e temas atuais, polêmicos, inerentes às esferas sociais 
pelas quais transitamos. 
 Na disciplina Lingüística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa I, tento, através da leitura 
de diferentes textos acadêmicos, possibilitar ao futuro professor um aporte teórico que lhe faça 
perceber a natureza essencialmente humanística da Lingüística Aplicada e a importância dessa área 
nos estudos da linguagem. Já na disciplina Lingüística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa II, 
apresento uma proposta para trabalhar com o jornal em sala de aula, considerando a pluralidade de 
gêneros discursivos apresentados por esse veículo de comunicação ao tratar com textos autênticos e 
da realidade atual.  
 A atividade como Supervisora de Estágio me proporciona, por outro lado, um estreito 
relacionamento com as escolas dos estagiários e, daí, começou minha inquietação a respeito da 
forma como ainda é realizado o trabalho com a língua materna em sala de aula. Considerando que 
em algumas delas o texto é visto como uma ameaça, em outras a escolha é submetida ou às datas 
impostas pelo calendário – dia das Mães, dia dos Pais, dia do Índio – ou ao livro didático, cuja 
seqüência não pode contemplar sempre a preferência e o interesse do leitor. 
 A par da escolha do material, outro aspecto a considerar é a forma de apresentá-lo ao aluno. 
Quando não é pela cópia do quadro de giz – atividade desestimulante a uma leitura prazerosa – o 
texto é distribuído à turma em cópias xerografadas ou em matrizes a álcool que devem ser 
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devolvidas ao professor, pois não há como subsidiar esse material. Mas o problema mais sério 
sempre foi a abordagem do texto, a preparação para recebê-lo, a pré-leitura necessária para construir 
um significado. Seria, neste caso, conferir uma resposta à questão: Por que justamente hoje devo ler 
alguma coisa sobre este assunto? A falta de um objetivo claro que norteie o trabalho impede um 
significado real à sua leitura. Não são estabelecidas relações, não são identificados os aspectos 
sociais que perpassam o texto, nem é explicitado o porquê daquela tarefa. 
 A atividade textual, como seria desejado, não desempenha uma função específica que lhe 
atribua seu merecido valor. Também a pouca profundidade como são trabalhados enseja o uso de 
muitos textos sem a necessária intertextualidade entre eles. 
 Várias tentativas foram e continuam sendo feitas pela nossa Universidade para melhorar 
essa situação. Projetos em parceria com as escolas, tanto da rede pública como da particular, 
buscam refletir a respeito das atuais concepções sobre o ensino de língua materna e as conseqüentes 
formas de trabalhar essas concepções. Os professores que vêm participar desses Projetos ressentem-
se não só da falta de recursos para um trabalho com os gêneros do discurso – proposto pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – mas, e principalmente, da falta de um conhecimento mais 
efetivo da teoria subjacente à proposta. 
 Frente a essa constatação, senti-me motivada a investigar como se configura a abordagem do 
texto em língua materna em uma realidade diferente da que eu estou acostumada. E assim iniciei 
uma pesquisa denominada “A abordagem do texto nas aulas de língua materna em duas realidades 
educacionais distintas – brasileira e uruguaia”, que se justifica pelo fato de não haver, ainda, uma 
resposta para o que seja ensinar língua materna aqui, especificamente no Brasil, e no Uruguai; pela 
necessidade desse conhecimento, tendo em vista a facilidade de integração desses dois países, em 
especial pela política do MERCOSUL; pela certeza de que o conhecimento do outro possibilita o 
conhecimento de si próprio, conforme observa Bakhtin, e pela oportunidade de estabelecer vínculos 
para que, numa relação dialógica, possamos alcançar a consciência do que somos e do que podemos 
vir a ser. Para isso, procurei dois espaços – um no Brasil e outro no Uruguai – que me 
possibilitassem investigar, como objetivo geral, que concepções teóricas e metodológicas norteiam 
o trabalho do professor quanto à abordagem do texto nas aulas de língua materna, em duas 
realidades educacionais distintas – brasileira e uruguaia. 
 Como objetivos específicos, procurei: identificar os objetivos que norteiam a abordagem do 
texto em língua materna em uma escola brasileira e em uma escola uruguaia; verificar se esses 
objetivos vão ao encontro das diretrizes traçadas pelos documentos oficiais de cada país e investigar 
se o trabalho do professor, em sala de aula, concorre para a consecução desses objetivos. 
 O referencial teórico que subsidiou o meu trabalho centrou-se, principalmente, em Bakhtin 
no que se refere à natureza da linguagem e à natureza do texto, explicitando os conceitos de 
linguagem, língua, gênero, enunciado e texto. Para Bakhtin, o texto, em uma visão sócio-discursiva, 
representa uma realidade imediata, portanto, é o ponto de partida para quaisquer que sejam os 
objetivos de um estudo. “Onde não há texto também não há objeto de estudo e de pensamento”, diz 
o teórico russo em uma referência ao texto-enunciado, ao texto em que se estabelece uma relação 
dialógica, uma relação de sentido no grande diálogo da comunicação verbal. Outro aspecto que cabe 
ressaltar na teoria bakhtiniana é a relação do eu com o outro. O eu, para Bakhtin, só existe em 
relação com o outro. “Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de 
valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, 
completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo emoldurá-
lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha visão, de meu saber, de meu 
desejo e de meu sentimento”. Minha opção por esse teórico justifica-se não só por eu entender a 
teoria dos gêneros do discurso extremamente relevante em se tratando da língua em uso, mas, 
também, pela referência que a ela é feita pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 Também busquei, em van Dijk, fundamentos da Lingüística Textual, pela relevância com 
que é abordada no Guia de Apoio ao Docente – documento com as diretrizes para o ensino de língua 
materna no Uruguai. Para van Dijk, os textos são formas particulares de enunciados da linguagem 
que possuem certa unidade denominada coerência e que exercem uma função quando considerados 



na sua totalidade.  
Depois de uma incursão pela história do sistema educacional no Brasil e no Uruguai, 

procurei subsídios para o trabalho com o texto em língua materna em renomados lingüistas, tais 
como Geraldi, Ilari, Kleiman, Koch, Possenti, Soares e outros.  
 Quanto à metodologia adotada, defino esse trabalho como uma pesquisa qualitativa, uma 
vez que pretendi obter uma visão holística do objeto da pesquisa – a abordagem do texto – levando 
em conta os componentes da situação em suas interações e influências recíprocas. O processo de 
investigação em sala de aula foi feito por intermédio da observação direta das situações de ensino-
aprendizagem, durante um trimestre letivo, no 1º e no 2º semestres de 2004. A escolha das turmas se 
deu, principalmente, pelo critério de idade – os grupos situavam-se em uma faixa etária entre 12 e 
14 anos, o que me levou a pensar nos mesmos interesses quanto ao tema dos textos. 
 Os dados para a pesquisa foram constituídos pelos documentos oficiais sobre educação dos 
dois países – Parâmetros Curriculares Nacionais, no Brasil, e Guia de Apoio ao Docente, no 
Uruguai –, pelos planos de ensino das professoras e pelos textos trabalhados nas duas realidades. 
 A análise desses dados revelou algumas consistências entre essas realidades e algumas 
inconsistências. Dentre as consistências, destaco: o ensino de língua materna é ministrado por 
professor especializado para esse cargo nas duas realidades observadas; o número de aulas dessa 
disciplina é o mesmo (cinco aulas por semana); as instituições escolares objeto da pesquisa são 
públicas, com a diferença de que a brasileira é mantida pelo governo estadual, e a uruguaia, pelo 
federal; o Brasil e o Uruguai, no aspecto político, sofreram intensamente com a perspectiva de 
implantação do socialismo na América Latina; os dois países sentiram o efeito de determinados 
legisladores que pretendiam normatizar o ensino sem ouvirem os professores diretamente 
envolvidos com essa área; o Brasil e o Uruguai, como os demais países da América do Sul, sentiram 
as conseqüências das situações conflituosas vividas por outros países; ambos os governos – 
brasileiro e uruguaio – lançaram documentos com diretrizes que viessem a colaborar para a 
melhoria da qualidade de ensino. 
 Apesar dessas significativas consistências, duas importantes inconsistências puderam ser 
detectadas, tais como: as diferentes concepções teóricas que embasam os documentos editados pelo 
governo dos dois países e a forma como se efetiva a transposição para a sala de aula das diretrizes 
traçadas por esses documentos. 
          Na realidade brasileira, a forma como se trabalha o texto em sala de aula demonstra a 
desconsideração pelo que é proposto pelos PCNs. Para exemplificar essa minha afirmativa, trago os 
resultados de uma pesquisa nas produções textuais de um aluno antes e depois do contato com a 
cartilha. 
 O corpus dessa pesquisa a que me refiro está constituído por dois grupos distintos de textos 
produzidos por M: textos redigidos informalmente em casa (bilhetes encaminhados aos pais) e na 
pré-escola (relatos de situações vividas); “textos” redigidos já na 1ª série do ensino fundamental, 
quando em contato com a cartilha. Para melhor operacionalização desse estudo, optou-se por 
analisar apenas uma produção textual de cada situação (texto 1 e texto 2). Uma análise global dos 
textos produzidos por M demonstra que as propostas de produção textual apresentadas pela 
professora da 1ª série têm sempre a mesma característica, isto é, uma gravura sobre a qual deve ser 
escrita alguma coisa. Constata-se que, ao longo do ano letivo, não houve diversidade nas atividades 
solicitadas nem uma progressão no desempenho lingüístico do aluno, talvez pelo estilo com que se 
caracterizou o trabalho.  

Serão reproduzidos a seguir dois textos de M: o primeiro, texto 1,  fruto de brincadeiras 
prazerosas com as “letras”, que M produzia na pré-escola, antes de estar “alfabetizado”; o segundo, 
texto 2, em resposta à solicitação da professora, quando, então, manuseava a cartilha. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Textos - Bilhetes e narrativa 
 
 

 



                                                                              



 
Texto - texto do rato 
 

 
 
 

Basta um rápido olhar para se perceberem as diferenças entre os dois textos. Os mais 
desavisados, contudo, podem classificar o texto 2 como organizado, higiênico, esteticamente bem 
distribuído, sem problemas ortográficos. Já o texto 1 receberá a acusação de reproduzir a 
modalidade oral, de não apresentar pontuação, de estar recheado de erros de ortografia. Entretanto, 
essa análise superficial, ao restringir-se aos aspectos formais do texto, desconsidera a competência 
discursiva de M, sua capacidade de produzir um discurso adequado à situação enunciativa do 
momento. 

Na perspectiva da Lingüística Textual, pode-se afirmar que somente o texto 1 é um 
texto. Nele encontram-se as marcas de coesão e coerência indispensáveis à sua tessitura.  Através 
dele, M conta sua história, é sujeito do seu dizer e permite que seu interlocutor se torne cúmplice de 
seu relato. Ainda que lhe faltem alguns conhecimentos da modalidade escrita em nível padrão, 
percebe-se algum grau de letramento, entendido, aqui, como produto da participação em práticas 



sociais que usam a escrita como sistema simbólico (SOARES, 1998). 
Algumas etapas precisariam ser vencidas para que o texto 1 atendesse às exigências das 

normas lingüísticas, entretanto, percebe-se que  M  domina os recursos coesivos, indicando as 
relações existentes entre as palavras  e as frases. Um contato mais estreito com outros textos poderia 
minimizar as dificuldades de M. 

Ainda sob a ótica da Lingüística Textual, o texto 2 não passa de uma simples relação de 
frases, sem mecanismos coesivos e, o que é pior, sem a coerência manifestada em 1. O aluno 
abandonou seu projeto de texto para entrar no esquema proposto pela cartilha, cuja análise será 
procedida mais adiante. Devolveu à escola a palavra que dela recebeu. Limitou-se a preencher um 
arcabouço proposto pela professora em que a preocupação em ser “bonzinho” o conduz a “cuidar do 
rato” (mesmo que já o tenha matado). São frases desconexas, que não permitem a progressão 
textual característica de um verdadeiro texto. 

A preocupação com a pontuação – desconsiderada no texto 1 – faz com que a coesão 
referencial se limite à repetição do referente, abandonando os anafóricos tão bem utilizados em 1, 
como os dois (“...e os dois na escola”), eles (“eles foram no trem fantasma”), que (“ ... o amigo que 
se chama...”). Também a coesão seqüencial presente no texto (“convidou o Pedro Julio para brincar 
no parque”) não foi observada em 2, substituindo-se os operadores argumentativos pelo ponto final. 

Interrogado diante dessa nova estrutura textual que passou a adotar, M  ingenuamente 
argumenta: “A professora disse que sempre que eu quiser escrever aí, que eu bote um ponto.” 

Na perspectiva da Lingüística Aplicada, relacionando as produções textuais de M com 
os gêneros do discurso, verificam-se, no texto 1, marcas características do gênero relato. A 
temporalidade é marcada pelas expressões um dia, depois, chegou a hora... Dentro da narração, 
aparece o discurso direto, evidenciando a prática discursiva das personagens (“o que vose aicha de a 
gente brimcar no recreio em rafael”) interagindo entre si. Note-se a regência “de a gente brimcar...”. 
As ações são distribuídas de forma cronológica conferindo ao texto as fronteiras de sua extensão. A 
afirmação explícita no diálogo (“sim vamos ma montainha rusa”) pressupõe um convite, 
escamoteado no texto, mas facilmente recuperável. O desenrolar dos acontecimentos revela a noção 
de causa-conseqüência já administrada por M. 

O mesmo não pode ser dito do texto 2, que não permite sejam resgatados os elementos 
característicos de um determinado gênero. Que conteúdo temático pode ser identificado nessa 
produção textual? Qual o estilo que o define como pertencente a determinado gênero? A construção 
composicional possibilita a relação com outros textos da mesma “família”? ( Para esta última 
questão tem-se uma resposta afirmativa, uma vez que possibilita a relação com os textos da 
cartilha). 

Comprova-se, assim, que não é possível dizer algo a alguém sem ter o que dizer. O que 
M queria mostrar com o texto 2? Que o menino gostava (cuidou do rato) ou que o menino não 
gostava (matou, esmagou o rato) do rato? 

Em que condições de produção foi elaborado o texto 2? Pode-se determinar o projeto 
discursivo e sua conseqüente realização nesse texto? Apresenta uma função ideológica particular? É 
dialógico, com autor e destinatário em condições de interação?  Havia uma situação real para falar 
sobre o rato? A presença do rato na vida dessas crianças de uma escola particular de classe média-
alta seria tão normal a ponto de lhes possibilitar uma redação sobre? 

Quem sabe na cartilha adotada pela escola estejam as respostas a essas questões. 
 

 Procedendo uma leitura atenta das 88 páginas da cartilha “Descobrindo o mundo da 
alfabetização”, elaborada por um grupo de professores da própria escola, inclusive a alfabetizadora 
de  M  , infere-se um trabalho baseado no método fonético, em que, através do reconhecimento dos 
sons, os alunos vão identificando as letras, as sílabas e as palavras. 

As dificuldades são apresentadas gradativamente: primeiramente as vogais, depois as 
consoantes, distribuídas em 42 grupos de dificuldades (dentre eles os dígrafos, os encontros 
consonantais, os sons do X....).  



O aspecto visual é sistematicamente explorado através de propostas para que desenhem 
determinadas cenas ou que identifiquem figuras de traçados duvidosos. Constantemente a criança é 
convidada a ilustrar frases do tipo “Eu amo a mamãe.”, “Uma cena de união”...  No auto-ditado, o 
aluno deve escrever o nome da figura apresentada. Nesse caso, a professora exige a resposta 
prevista por ela, por exemplo: aquilo que para M era uma jaqueta, para a professora era um japona. 

   A segmentação das palavras em sílabas e a posterior recomposição ocupam mais de 90% 
da cartilha, numa prova equivocada de que o ensino da língua exige, primeiramente, sua 
desestruturação. 

A unidade máxima enfocada é a frase, na qual devem ser preenchidas lacunas com 
nomes de figuras apresentadas de acordo com a dificuldade ortográfica que está sendo trabalhada.  
Quanto à proposta de leitura, essa atividade restringe-se a listas de palavras dentro de retângulos, 
todas elas contendo o fonema em estudo. 

Relevando as características que conferem ao texto seu status como tal, pode-se 
identificar, ao longo de toda a cartilha, apenas duas ocorrências desse tipo, ambas com a mesma 
finalidade: “Leia e desenhe.” Eis os “textos”: 

 
Texto A    
  
Caio viu o cavalo.  
Ele dá comida ao cavalo.                                    
O cavalo come, come.                                        
  
 
Texto B 
 
A horta     
 
Helena mora no sítio.  
Lá, ela cuida da sua horta.  
Helena cultiva legumes e verduras. 
Sua horta é muito bonita. 
Helena só come legumes e verduras 
de sua horta. 
Como Helena é educada!  

 
Desnecessário salientar que a preocupação se volta para a fixação da dificuldade 

ortográfica trabalhada. No primeiro caso, o /k/ ; no segundo, o  h. Ambas as construções não passam 
de listas de frases, totalmente vazias de conteúdo, ou, talvez, de conteúdo questionável.  

No “texto” A, aparece apenas um mecanismo de coesão referencial através do anafórico 
Ele (substituição por pronome). Ocorre, entretanto, um problema na utilização desse mecanismo. 
Quando o leitor se depara com o Ele, os dois sintagmas nominais mais próximos e que concordam 
em gênero e número com o pronome “ele” – e, portanto, passíveis de serem seu referente – são “ 
Caio” e “cavalo”. Para saber que não se trata de “ele” = “cavalo”, é necessário ler toda a frase em 
que se encontra o pronome.  Parece-me que o principal equívoco, nesse caso, é violar a máxima do 
antecedente, segundo a qual deve-se construir um enunciado de forma que o interlocutor tenha 
apenas um antecedente possível para uma dada informação e que este seja o antecedente pretendido 
(KATO, 1990). 

Talvez esse tipo de ocorrência não prejudique a compreensão do “texto”, uma vez que o 
conhecimento de mundo dos falantes nativos facilita a rejeição de “cavalo” como referente de “ele”. 
Entretanto, como se pensa ser o texto da cartilha um modelo a ser seguido pelo aprendiz, tais 
construções devem ser evitadas. 

No nível da coerência, pode-se dizer que, por se tratar de um “texto” totalmente 



solto, totalmente descontextualizado, sem razão de ser  (a não ser trabalhar o /k/ ), esse 
mecanismo ficou totalmente prejudicado. Não foram considerados a situação, a intenção 
comunicativa, os objetivos, os destinatários e outros elementos da situação de comunicação em 
que o texto foi produzido.  

Por fim, a aliteração proposital – Caio, cavalo, comida, come -  é apenas resultante de 
escolhas lexicais para treinar o emprego do fonema /k/, e não como o que ocorre em textos 
literários. Da mesma forma, a repetição do verbo come, come tem o mesmo objetivo, e não pretende 
passar a idéia de duração, permanência e continuidade da ação. 

O “texto” 2  pretende ser um pouco mais complexo, com maior número de frases e com 
maior número de informações. Entretanto, peca pelo mesmo motivo de 1 – falta-lhe a autenticidade 
indispensável como objeto de ensino, pela inadequação ao conhecimento de mundo que o leitor 
certamente possui. Por exemplo: pressupõe-se que uma menina deva comer, além de verduras e 
legumes, cereais, proteínas e, por que não, chocolate. Helena “só” come legumes e verduras. A 
colocação equivocada de “só” permite essa leitura induzindo raciocínio falacioso para os mais 
atentos. Uma pergunta que se impõe é o fato de Helena ser educada. Para ser educada basta comer 
legumes e verduras de seu sítio? É de admirar que Helena seja educada?  

Essas questões desfiguram o texto e o destroem enquanto  unidade de comunicação 
verbal.  

À luz da Lingüística Textual, no “texto” 2 aparecem, como mecanismos de coesão 
referencial, o advérbio Lá (no sítio), o pronome ela (Helena) e o possessivo sua (de Helena). Ainda, 
o recurso pobre da repetição lexical (Helena) – quatro ocorrências em seis frases. 

Nenhuma marca de coesão seqüencial aparece entre os segmentos do “texto” 
estabelecendo relações semânticas e/ou pragmáticas.  

     Caracterizados como uma relação de frases soltas, os dois “textos” são exemplos do 
texto “fabricado”, do pseudo-texto, com uma finalidade puramente lingüística. Na concepção de 
texto escrito nas cartilhas, o significado do texto vem do significado das palavras, do seu sentido 
próprio. Por isso, nunca leva em consideração que o texto não é uma mera seqüência de frases, mas 
que implica relações que o constituem como o ponto de partida para o estudo do homem social e 
sua linguagem. 

    Do ponto de vista da teoria dos gêneros do discurso, esses “textos” estão abstraídos de 
sua condição sócio-histórica. Não estabelecendo qualquer relação entre língua e ideologia, omitem 
modos de ver e perceber o mundo, pois não respondem às condições específicas de uma 
determinada esfera social. Sem relação dialógica com outros textos, não permitem a percepção da 
interdiscursividade. Neles a palavra perde sua característica de signo sócio-ideológico, de 
instrumento principal da consciência e adquire identidade de sinal. Como sinal, é meramente 
identificada, pois não pertence ao mundo da ideologia, mas ao mundo dos objetos, dos 
instrumentos... 

As conseqüências de se tomarem esses exemplos como modelos de texto são graves. E 
isso se mostra nas produções textuais de M antes e depois de estar exposto à cartilha. Encontra-se, 
portanto, resposta à pergunta: Se as crianças apresentam competência discursiva ao entrarem na 
escola, por que não aplicam essa competência em seus textos escritos? Porque escrevem textos 
conforme o modelo que lhes foi passado pela cartilha, textos que não foram escolhidos com o 
objetivo de ensinar a ler, textos que têm servido apenas para ensinar a decodificar, contribuindo 
para que o aluno tenha uma visão estereotipada da leitura e da produção textual trabalhadas. 

Essas foram as considerações quanto à realidade brasileira. 

 Na realidade uruguaia, as concepções teóricas do Guia de Apoio ao Docente: refletem a 
linha estruturalista e funcionalista que o subsidia; deixam explícita sua fundamentação na 
Lingüística Textual e na Teoria da Comunicação. 
 Quanto à transposição para a sala de aula das diretrizes traçadas pelos documentos: o plano 
de ensino da disciplina contempla as sugestões emanadas pelo GAD, uma vez que essas diretrizes 



privilegiam o texto informativo; os textos escolhidos e sua abordagem estão em consonância com o 
objetivo explicitado no plano de ensino da disciplina. 

 Um dos objetivos da disciplina, dentre outros, é “Compreender narrações, explicações, 
descrições, definições, exposições escritas, o que implica a construção de seu significado global e 
particular, através de representações abstratas de seu conteúdo, do reconhecimento de seu objetivo e 
da análise de sua estrutura”.     

Já os textos trabalhados foram os seguintes: “El ombre que quería leer” (Roy Berocay); 
“Introducción a la ciência” (Isaac Asimov); “Por qué salen manchas blancas em las uñas?” (Revista 
“Muy interesante”); “Travesía solitária por la Antártida”  (sem autor); “Construyendo puentes”  
(Extraído de: Anécdotas del Alma); “Rodriguez” (Francisco Espínola). 
 As atividades propostas para esses textos me permitiram inferir a concepção de texto nessa 
realidade educacional, assim resumida: o texto é o ponto de partida para o trabalho com a língua 
materna; a abordagem do texto é feita da perspectiva da Lingüística Textual, em que uma unidade 
maior, e não mais a frase, possibilita a recuperação dos elementos responsáveis pela tessitura 
textual; o texto faz parte de um projeto de ensino previsto para, mais ou menos, 20 aulas; o trabalho 
com o texto está baseado na tipologia textual, caracterizada pelos textos informativos e narrativos; o 
planejamento do trabalho contempla as duas dimensões referidas por Geraldi (1977) no tratamento 
do texto: lingüística e social; a análise estrutural do texto considera, também, o componente 
pragmático, que acrescenta ao texto uma característica de ato de comunicação. 

Pelo exposto, pude concluir que as duas realidades educacionais objeto desta pesquisa – 
brasileira e uruguaia –, apesar de assemelharem-se em alguns aspectos – históricos e políticos, por 
exemplo – apresentam uma significativa diferença quanto à prática educativa em língua materna, 
especificamente no que diz respeito à abordagem textual. Na realidade uruguaia se percebe uma 
coerência bastante evidente entre os documentos que subsidiam o ensino e as propostas 
apresentadas em sala de aula.   
 Essas conclusões a que me levaram os dados confirmaram minha expectativa a respeito do 
ensino de língua materna nessas duas realidades. Os resultados obtidos aqui, no Brasil, são 
corroborados pelas pesquisas realizadas por determinados organismos – como a UNESCO, por 
exemplo – que denunciam a má qualidade do ensino oferecido pelas escolas brasileiras. Não são 
poucos, também, os pronunciamentos de pesquisadores e especialistas nessa área, alertando para a 
necessidade de uma reordenação no ensino, de forma que a escola possa se tornar um lugar de 
construção de um conhecimento, ao mesmo tempo significativo e prazeroso. 
 Quase encerrando esta apresentação, faço, aqui, uma referência a Marx, quando o teórico 
russo adverte: “a tarefa não é só interpretar o mundo, mas transformá-lo”. Para transformá-lo, 
entretanto, – como é o desejo do verdadeiro educador – temos de conhecê-lo, e isso só vai acontecer 
se nos desacomodarmos ainda mais, como academia, e formos dividir com os professores dos 
demais graus de ensino as inquietações e as dificuldades que povoam nossa prática docente, 
levando à escola o discurso lingüístico atual, para que possamos nos entender, “falando a mesma 
língua”.  
          Ao finalizar, quero deixar minha esperança nos alunos do Curso de Letras e naqueles que 
vieram prestigiar este Seminário. Só vocês poderão alterar a realidade educacional em nosso país. 
Não esperem por iniciativas políticas ou governamentais. Transformem as aulas de língua materna 
em espaços de construção do conhecimento e de construção da vida, para que os alunos possam se 
transformar em cidadãos transformadores do mundo. 
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PALESTRA 2  

(Texto Completo)  
 



CONHECIMENTO E DIVERSIDADE: RELAÇÕES DO APRENDER E DO 
ENSINAR 

 
 “Lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos mal 
rompe a manhã. São muitas, eu pouco.” 

 (Carlos Drummond de Andrade) 
  

Profª Dda. Kizzy Morejón2 

 

RESUMO: Ao discutirmos “conhecimento e diversidade” na atualidade, adotaremos o viés do 
movimento de Educação Inclusiva, presente nas discussões atuais em Educação e Políticas 
Públicas. O conjunto de objetivos da atual política de Educação Especial, nos âmbitos nacional e 
internacional, destina-se a garantir o atendimento educacional do alunado com necessidades 
especiais, cujo direito de igualdade de oportunidades nem sempre é respeitado. Todos aqueles que 
lidam com Educação sabem que, hoje em dia, a palavra de ordem é inclusão, tida como o 
atendimento a alunos com NEE, preferencialmente em classes regulares; ou, quando necessário, que 
se faça uso dos demais serviços previstos: classe especial, sala de recurso, classes hospitalar, escola 
especial, entre outros. Este processo atualmente necessita ser, ainda, amplamente discutido, tendo 
em vista sua objetivação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial – Inclusão – Políticas  

 

Atualmente versamos sobre questões relacionadas com o conhecimento e a diversidade nos 
contextos sociais, culturais, escolares, etc. A cultura, segundo Marques (2001), compreendida como 
um fenômeno histórico, constitui a expressão máxima de um povo. Em sentido pleno, abrange o 
conjunto maior das manifestações éticas, estéticas, artísticas, econômicas, sociais e políticas, dentre 
outras. Dessa forma, é na trama das relações sociais que se manifestam as mais diversas formas de 
aceitação e discriminação/rejeição, controle e opressão em relação àqueles indivíduos considerados 
“anormais”. No caso dos grupos minoritários e das pessoas portadoras de necessidades especiais, a 
diversidade de tratamento a eles dispensados decorre, justamente, do nível de desenvolvimento e 
maturidade cultural de um povo.  

Basicamente, a dificuldade das pessoas está em lidar com a diferença do outro; já que, é a 
própria sociedade quem estabelece regras e infrações desviantes. Numa cultura onde o importante, o 
valorizado, o aceito, o normal é o bom desempenho, a vitalidade, a beleza, a virilidade, a 
inteligência;  a  diferença é marcada como um enorme desvio e, entre ela e o absolutismo desses 
valores, abre-se um imenso abismo. 
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Ao serem evidenciadas em um sujeito suas características psíquicas, físicas e orgânicas, 
automaticamente recai sobre ele um julgamento. Talvez aí esteja o indicativo de que a trama das 
relações sociais favoreça o estigma e o preconceito.  

[...] não é algum atributo ou comportamento que tem inerente nele esse caráter de 
algo especial. Depende de como esse atributo ou comportamento é interpretado 
pelo grupo social. Em função dessa interpretação é que um atributo ou um 
comportamento adquire o sentido de desvio ou de deficiência (OMOTE, apud 
MARQUES,2001,p.47). 

Historicamente e culturalmente, percebemos que nessa relação de poder a dominação se fez 
presente e eficiente, na medida em que conseguiu atingir o pensamento e a linguagem das pessoas. 
O discurso do dominado passou a ser o discurso do dominante. Ainda que, no cenário atual, se 
evidencie um movimento em direção à inclusão social, circulam no senso comum conceitos sobre 
normalidade e anormalidade, sem que apresentem uma clareza a respeito da questão da diferença. 
Para tanto, pensar em uma sociedade inclusiva implica pensar em uma sociedade sem referenciais 
determinados, isto é, pensar os sujeitos na sua diversidade. 

A diversidade implica, é claro, o reconhecimento e o respeito pelo que faz de uma 
pessoa um ser diferente de todos os demais.Todavia, pressupõe, também, a 
preservação do dado de que todas as pessoas são iguais no que se refere ao valor 
máximo da existência: a humanidade do homem. A diferença não deve, pois, se 
constituir num critério de hierarquização da qualidade humana. 
Independentemente da condição existencial de cada um, todos são igualmente 
homens, com o mesmo valor existencial. Assim, o que se deve considerar é a 
diferença na totalidade e a totalidade na diferença, sem se prender  à prejudicial 
polarização do normal (igual), de um lado, e do diferente (desigual), do outro 
(MARQUES,2001,p.55). 

 

Certamente não se trata de nenhuma grande descoberta afirmar que a Educação Especial vem 
conquistando gradativamente um espaço nas discussões e produções acadêmicas no Brasil, desde 
que houve, no final da década de 50, sua inclusão na política educacional brasileira (Mazzotta, 
1996). Caracterizada inicialmente por ser custodial e assistencialista, estruturada, sobretudo, num 
modelo médico de atendimento, a educação especial traz, além de suas peculiaridades, todas as 
mazelas da educação comum. 

Embora tratando-se de uma área considerada recente no país, do ponto de vista da produção 
de conhecimento (Nunes, Glat, Ferreira e Mendes, 1998), já é possível apontar alguns problemas 
que permeiam este campo, entre eles, “a falta de oportunidades educacionais e a deturpação na 
função dos serviços educacionais existentes” (MENDES, 1999, p.28). Esta autora revela ainda 
outros indicadores que nos permite refletir sobre os problemas da área, entre eles:  

 
a extrema escassez de oferta de serviços; as características questionáveis da clientela 
atendida; as características segregadoras, discriminatórias e marginalizantes da rede de 
serviços de ensino especial existente; o papel omisso do poder público, em suas três esferas 
(federal, estadual e municipal) na prestação direta de serviços educacionais; o incentivo 
explícito à iniciativa privada; as projeções negativas das tendências em termos da evolução 
dos serviços em relação às necessidades dos usuários.(MENDES, 1999, p.24)  

 
Por meio do Decreto no. 72.425, de março de 1973, foi criado o Centro Nacional de 

Educação Especial - CENESP, órgão destinado a definir a política de Educação Especial no país. 
Ainda na década de 70, surgem os primeiros cursos de formação de professores e os primeiros 



programas de pós-graduação na área (Nunes, Ferreira, Glat e Mendes, 1998). 
A década de 80 assinala um momento peculiar na história política do país com o gradativo 

fracasso do modelo político e econômico adotado pelo regime militar. Diversos setores da 
sociedade civil (associações científicas, órgãos da imprensa, igreja, partidos políticos, sindicatos de 
empresários e de trabalhadores etc.) passaram a reivindicar ardentemente uma mudança de rumo 
para a Nação.  

No que se refere à Educação Especial, algumas associações são organizadas para a defesa 
dos direitos dos portadores de deficiência. Em 1986, é criada a CORDE - Coordenadoria Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão federal vinculado ao Gabinete Civil 
tendo por objetivo organizar as ações da secretarias e instituições relativas à pessoa com 
deficiência, buscando angariar recursos para implementação de novos programas. Ainda nesta 
década, a classe regular passa a ser considerada o ambiente adequado para alunos com necessidades 
especiais, uma crença construída a partir da influência da filosofia da normalização e da integração 
que se infiltrou no país desde a década anterior.  

Tanto na década de 80, quanto na década de 90, vimos a Educação Especial se debruçar sobre 
as dificuldades e possibilidades da inserção da criança com deficiência na rede regular de ensino, 
seja através da filosofia da integração e mais recentemente pela via dos princípios da inclusão. 

Contudo, outros problemas carecem de respostas como aqueles anteriormente citados, entre 
eles, a precariedade da formação do corpo docente, a falta de acesso a qualquer modalidade de 
atendimento a sua clientela e outro ainda mais grave que é avaliação do ensino oferecido pelas 
escolas especiais. Corroborando às idéias de Mazzotta (1996, p.11) uma das hipóteses que 
possivelmente explicaria esta situação está no fato de que o sentido ainda hoje atribuído à Educação 
Especial é o da assistência aos deficientes “e não o da educação de alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais”. 

Ultimamente temos acompanhado o esforço e a tentativa de alguns autores em fazer uma 
distinção entre os processos de integração e inclusão em nosso país, sob a alegação de que ambos 
estão calcadas na mesma idéia a de que é necessário que a criança com deficiência faça parte do 
mesmo sistema educacional. No entanto, os caminhos que tornariam esta realidade possível nos 
dois processos são divergentes.  

Mazzotta (1999) enfatiza esta distinção, afirmando que no processo de integração as 
intervenções são implementadas com o objetivo de que a criança com deficiência possa acompanhar 
a escola, utilizando como estratégia o trabalho individual, excluindo, dessa forma, a escola desse 
debate. A leitura que se faz hoje sobre o chamado modelo da integração denuncia que em sua 
concepção estão calcados os modelos compensatórios de educação, que buscavam tornar a pessoa 
com deficiência mais eficiente.  

Num outro pólo, estaria o movimento da inclusão, que busca um currículo ideal, adequado às 
reais necessidades dos alunos, não somente o portador de deficiência, mas a minoria em geral, 
criando alternativas para incluir os marginalizados de um modo geral. 

Seria interessante se pudéssemos compreender e identificar em que momento o discurso da 
integração começa a ficar “fora de moda” em função de um novo discurso que parece dar conta de 
todas os problemas da Educação Especial. Será que algumas propostas atuais são, na verdade, uma 
reedição de propostas anteriores, apenas revestida de nova roupagem? Zeichener (apud Mendes, 
1999, p. 18) assinala que  

 

  somente em épocas de grave depressão econômica e de desemprego maciço, é que as 
propostas radicais dos reconstrucionistas sociais de utilizar as escolas e a formação de 
professores como instrumentos para ajudar a construir uma sociedade mais justa, tem 
recebido algum apoio significativo. 

 
Não é possível colocar de forma estanque os processos de integração e inclusão sob a pena de 

contrariar um fato, o de que a história não se faz linearmente. Mas é a partir dos anos 60, que surge 
em diferentes países, um movimento pró integração de alunos com deficiência na escola regular, 
tendo como pano de fundo diversos motivos, entre os mais fortes, os princípios de  igualdade e a 



justiça. De acordo com Glat, (1995), desencadeou-se no início da década de 70 um sentimento 
generalizado de que era necessário e urgente transformar a assistência aos deficientes no Brasil. 
Esse movimento pode ser traduzido e caracterizado pela tentativa de inserção do deficiente não 
somente no interior da escola mas, em todos os setores da atividade humana. 

  Interessante notar que este processo, ao contrário do que vinha ocorrendo em países 
desenvolvidos, teve algumas nuances que vale a pena serem registradas. Enquanto nos países norte-
europeus e norte-americanos os serviços oferecidos à clientela eram diversificados e 
universalizados, abrangendo se não o total, mas a maioria da população que precisava ser assistida, 
no Brasil, tivemos a  proliferação de classes e escolas especiais, restringindo o atendimento a estas 
duas modalidades de serviços. 

Ora, discutir temas como diversidade, cidadania, democracia, aceitação da diferença e 
inclusão social são práticas bastante em voga na atualidade. Discutir tais palavras atreladas ao 
contexto da escola também não é novidade. Existe também uma produção teórica razoável que trata 
da questão da exclusão no âmbito escolar, elencando todos os fatores possíveis que podem 
contribuir para este processo. Qualquer um de nós sabe da “crise estrutural” porque passa a escola 
pública brasileira. São velhos temas talvez com novos olhares.  

No plano das idéias, a escola  é: 
 

  o lugar não só de acolhimento das diferenças humanas e sociais encarnadas na diversidade 
de sua clientela, mas fundamentalmente o lugar a partir do qual se engendram novas 
diferenças, se instauram novas demandas, se criam novas apreensões sobre o mundo já 
conhecido. Em outras palavras, escola é, por excelência, a instituição da alteridade, do 
estranhamento e da mestiçagem - marcas indeléveis da medida de transformalidade da 
condição humana (AQUINO, 1998, p.54). 

 
É interessante assinalar que no discurso oficial a escola incorpora a noção de igualdade, mas 

no cotidiano parece não considerar a existência da diversidade. Para GENTILI (1997, p.34), o que 
existe perpassando todas as instituições que se denominam democráticas é “uma indústria, uma 
cultura da exclusão”. 

Certamente, a palavra inclusão traz em si toda esta discussão. Na área da Educação Especial a 
palavra inclusão tem sido alvo de acaloradas discussões, principalmente no meio acadêmico. Na 
verdade mais parece um campo de batalhas, travado evidentemente pelas palavras: afinal você é 
contra ou a favor à inclusão? 

De um lado temos aqueles que questionam a eficácia desta proposta pela baixa quantidade ou 
inexistência de pesquisas; aqueles que duvidam por entender que a escola regular não consegue 
absorver sua demanda e portanto não absorverá esta “nova” demanda pela falta de estrutura e 
preparo de seus professores. De outro lado temos os que afirmam se tratar de um novo paradigma 
para a Educação Especial, preconizando a extinção das escolas especiais ou de qualquer tipo de 
apoio no ensino regular. 

Não obstante e diante dessa confusão teórica e prática, não se trata aqui de respaldar ou 
legitimar a adoção ou não dessa “nova” filosofia, em última instância condená-la ou absolvê-la, mas 
trata-se de evidenciar quais as possíveis implicações para a realidade educacional brasileira. Afinal, 
concordando com Bobbio (apud, Mazzotta,1996, p.56), "a atitude do bom democrático é não se 
iludir com o melhor e não se resignar com o pior". 

A história da Educação no Brasil vem mostrando que existe uma espécie de tendência, no 
campo da educação, de adotar o que se convencionou chamar de “modismos”. Esse tipo de atitude 
acentua e reproduz análises distorcidas e conforme Kuhlmann Jr (apud MENDES, 1999) tem como 
conseqüência a possibilidade de se perder “elementos que seriam capazes de contribuir para o 
avanço do conhecimento e o aprimoramento da prática, permanecendo apenas ruídos de uma 
comunicação que se presta a imobilizar e a reproduzir aquilo que é necessário transformar”. 

No caso da inclusão, estaríamos diante de mais um modismo pela radicalidade de sua 
proposta? Glat (1998), em um artigo intitulado Inclusão total: mais uma utopia?, afirma 
categoricamente se tratar de uma utopia na medida em que é condição necessária uma modificação 



estrutural no contexto educacional brasileiro. No entanto, para outros autores o paradigma da 
segregação, prevenção ou integração é uma página virada da história, pois estamos diante de um 
novo paradigma: o da inclusão social (Mantoan, 1997, Mrech, 1999, Sassaki,1998). 

Na realidade, a inclusão escolar de alunos com deficiência é entendida como parte de um 
contexto mais abrangente de reivindicações sociais, que diz respeito à exclusão de todas as 
minorias. É na Itália que se tem notícia em 1977 de uma lei que obrigou a inserção de todas as 
crianças na escola, na perspectiva da escola para todos. O legislador considerava que “o internato 
era um absurdo para a reabilitação das crianças deficientes e o grande interesse da integração 
delas na escola é que ela obriga a escola a evoluir (...) ” (apud Vayer e Roncin, 1989. p. 70-71).  

Embora seja sabido que iniciativas que contemplam os princípios da escola inclusiva datam 
da década de 50 nos países desenvolvidos, a discussão em torno dos seus resultados é fruto dessa 
década, principalmente a partir do movimento em favor da educação para todos, defendido na 
conferência organizada pelas Nações Unidas em Jomtien, na Tailândia, em 1990. 

No Brasil, a influência dessas idéias se concretizou desde a proclamação do documento de 
Salamanca, uma conferência mundial que envolveu 92 países e 25 organizações internacionais em 
1994, também com o objetivo de promover a educação para todos (Semeghini, 1998). 

Uma das polêmicas inauguradas pela filosofia da inclusão é a afirmação de que para que 
ocorra a chamada inclusão total seria necessário a fusão da educação especial com a educação 
comum. Stainbaick e Stainbaick (1999), foram os primeiros autores a difundir esta idéia, afirmando 
que este é o momento de uma evolução histórica da Educação Especial. Na verdade, o resultado 
dessa fusão seria um sistema novo e único, apto a responder às  necessidades de todos os alunos, 
incorporando, num só sistema, os recursos e serviços dos dois tipos de educação. Nesta perspectiva, 
não se justifica um sistema paralelo de ensino na medida em que a educação especial não vem 
cumprindo com algumas tarefas básicas, entre elas, a tão desejada educação de qualidade.  

Caberia aqui um questionamento sobre o que estamos chamando de educação. Para Santos 
(1999) isto seria possível quando as escolas especiais pudessem se “transformar” em centros de 
referência de educação especial cujo o principal objetivo seria fornecer apoio técnico às escolas 
regulares. 

Se analisarmos mais apuradamente alguns documentos oficias como o fez Mendes (1999), 
verificamos que existe um descaso subjacente à propostas que pretendem contribuir para uma 
mudança no sistema educacional brasileiro. Assim, alguns pontos merecem destaque. Embora haja 
uma tomada de posição a favor da escola inclusiva, esta posição não está contemplada em pelo 
menos três documentos oficiais: o referencial curricular nacional para a educação infantil (1998); os 
parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental (1997) e o referencial pedagógico-
curricular para a formação de professores da educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental (1997). Nestes documentos, não se faz menção a como os alunos com deficiência serão 
atendidos na rede regular de ensino e qual deveria ser o papel do professor nesse processo. Ainda na 
concepção desta autora:  

 
  (...) vestindo a roupagem de uma ideologia mais democrática e moderna, a filosofia da 
“inclusão”, confundida com a idéia de “inclusão total” ou “inclusão integral” poderá 
consequentemente, no contexto brasileiro, justificar o fechamento de programas e serviços 
(como as classes especiais nas escolas públicas, por exemplo), e poderá paradoxalmente  
resultar, no futuro, em uma forma de escamotear a retirada do poder público, reduzindo 
ainda mais a ação do Estado na educação de crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais (Mendes, 1999, p. 88). 

 
 
A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 
Nas Constituições  Federais  
 

Na Constituição Federal de 1934, no Artigo nº 138 encontramos menção à questão da 



deficiência expressa do seguinte modo, “Incumbe a União, os Estados e os Municípios, nos termos 
das leis respectivas, a garantia de assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços 
especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar”. Na 
Constituição Federal de 1967, reformulada em 17 de outubro de 1969, os artigos 175 e 176 fazem 
referência à EE. No Artigo nº 175, parág. 4º aponta “que Lei especial deverá dispor sobre a 
assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação de excepcionais” 
(Araújo, 1994). 

Na Constituição Federal de 1988 encontramos expresso no Artigo 208, que prevê como 
dever do Estado “o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 Analisando os textos das leis acima descritas e levando-se em consideração que, em linhas 
gerais, é o texto constitucional na sua forma legal que rege as instâncias políticas, sociais, 
econômicas e educacionais em nosso país, concordamos com Levada (2000, p.23) quando dispõe 
sobre este assunto salientando que “apesar desta inclusão no texto constitucional, que pode ser 
considerado um avanço, o caráter assistencialista é mantido”. Percebe-se também, que as 
responsabilidades para com a educação das pessoas com deficiência são repassadas de órgão a 
órgão, regidas pelas Constituições e que, na prática, observa-se apenas o descompromisso explícito, 
uma vez que, parafraseando Oliveira (1986) é particularmente difícil entender tamanho 
distanciamento entre a teoria e a prática, entre a lei que garante e a realidade que nega! 

No Estatuto da Criança e do Adolescente 

 No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/1990) a EE aparece no 
Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer – Art.54 – “É dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente: Inciso III – Atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Isto retrata, 
implicitamente, a inclusão escolar PNEE, ou seja, não há como deixá-los de fora da escola regular. 

Nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
No plano das políticas públicas, a discussão tem avançado, se compararmos a LDB 4024 de 

1961 e a atual, LDB 9394/96. Entre “ranços e avanços” o documento homologado em 1996 reserva 
um capítulo à parte para a Educação Especial, embora equívocos ainda sejam cometidos (Demo, 
1997). É interessante registrar que, se por um lado, algumas análises vêm sendo feitas no sentido de 
ressaltar o avanço que a nova LDB trouxe por agregar em um de seus capítulos a educação especial, 
do mesmo modo poderíamos, dentro de uma das possibilidades de interpretação da lei, assinalar que 
isso poderia também significar pouco avanço na medida em que a educação especial deveria estar 
contemplada em todos os capítulos e não somente num capítulo “especial”. 

Um dos modos mais úteis de se conhecer uma área do conhecimento é demarcando sua 
história , mostrando como foi sua evolução através dos tempos. A Educação Especial era objeto de 
discussão na LDB 4024/61, constando dois artigos específicos sobre a área. O primeiro preconizava 
a educação de “excepcionais” no sistema geral da educação. Recaem sobre esse artigo a crítica de 
que a expressão “sistema geral de educação” é um termo genérico, impreciso, podendo abranger os 
serviços educacionais, tanto os comuns quanto os especiais (Mazzota,1996). O segundo artigo 
estabelecia o compromisso do poder público com as organizações não-governamentais, priorizando 
o critério da eficiência dessas organizações. A crítica que se fez a este artigo refere-se justamente à 
indefinição dos critérios de eficiência. 

Na lei seguinte, LDB 5692 de 1971, apenas um artigo é dedicado à área, gerando alguns 
questionamentos. Dizia a lei que: 

 
alunos que apresentavam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso 
considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber 
tratamento especial (apud CARVALHO,1997, p. 66). 

 

Essa lei não contemplava toda a clientela da Educação Especial e, além disso, alunos 



“atrasados” quanto à idade regular de matrícula, não seriam necessariamente alunos que deverão 
usufruir de algum “tratamento especial”. Portanto, se a LDB 5692/71 não contemplava todas as 
categorias da deficiência, ou melhor, não abria espaço para a discussão sobre as questões relativas à 
área, é também nesta mesma década que surge a proposta para a criação de um órgão autônomo que 
teria como tarefa principal intensificar o debate em torno da abrangência e ampliação da área. 

A partir da segunda metade da década de 60, a EE recebe tratamento legal com a  Lei 
4024/61 (p. 47) e foi assim especificada: 

Título X – Da Educação de Excepcionais - Art. 88º -   A educação de excepcionais deve, no 
que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 
comunidade. Art. 89º - Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos 
tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

 

 A partir do que está expresso na Lei, é possível inferir que o fato de alunos com alguma 
deficiência freqüentarem as classes comuns constituía ponto facultativo, uma vez que frisa "no que 
for possível". Isso denota que não se fez muito esforço para que fosse realmente dado às PNEE um 
atendimento educacional que resultasse num efetivo cumprimento de suas reais necessidades 
educacionais; e, ainda, que o compromisso com a educação das pessoas "excepcionais" foi  
repassado  aos  estados,  na forma de Conselhos Estaduais, o que revela mais uma vez o descaso 
com que era (e ainda é) tratada a educação de pessoas com necessidades especiais, na qual esta 
responsabilidade é repassada de instância a instância, mas na prática poucas mudanças qualitativas 
foram percebidas. 

Na  Lei 5692/71 (alterada pela Lei 7044/82, mas permanecendo inalterado o artigo referente 
à EE), encontramos: 

Capítulo I – Do Ensino de 1º e 2º Graus: Art. 9º - Os alunos que apresentam deficiências 
físicas ou mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. 

No texto desta Lei, percebe-se mais uma vez, o descaso do governo federal (instância maior 
que permite a formulação e promulgação destas leis referentes à educação em nível nacional, como 
é o caso das LDBs) no que cabe à educação de PNEE, pois, mais uma vez, somente repassa a 
responsabilidade social sobre a educação aos Conselhos Estaduais e estes, por sua vez, os repassam 
aos Conselhos Municipais e assim sucessivamente, enquanto que as práticas segregacionistas ainda 
continuavam inalteradas. 

A LDB 9394/96 que demorou  para ser gestada, merece toda a nossa atenção por tratar de 
assuntos decisivos para as novas gerações. Ela foi promulgada em meio a significativas 
transformações que vêm ocorrendo em todos os aspectos da sociedade brasileira: político, 
econômico, social, cultural e, ainda, nos meios de comunicação. Em todos estes aspectos estamos 
atualmente, mais do que nunca, sofrendo sérias influências, como a globalização e qualidade total, 
que é a nova ordem econômica mundial: competitividade e produtividade.  

 Na LDB 9394/96, é possível perceber a EE é explícita do seguinte modo: 

Título III -  Do Direito à Educação e do Dever de Educar: Art. 4º O dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivamente       mediante a garantia de: Inc. III. Atendimento 
educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

A  LDB 9.394/96  nos  trouxe uma  contribuição  que  ainda  não  havia  sido feita 
anteriormente: dedicou todo um capítulo à EE. Sem dúvida, este fato representa um grande avanço 
em relação  à legislação anterior, já que a Lei 5692/71 havia dedicado apenas um artigo aos 
propósitos da EE. Porém, ao mesmo tempo, podemos inferir que a EE tendo um capítulo em 
separado, já é uma exclusão, embora ela tenha deixado de ser um sistema paralelo passando a ser 



uma modalidade de ensino dentro da Educação Regular. Apresentamos a seguir este capítulo. 

Capítulo  V – Da Educação Especial: 

Art. 58º - Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino  para 
educandos que apresentam necessidades especiais. 

Parág. 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial. 

Parág. 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas  ou serviços 
especializados, sempre  que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração  nas classes comuns de ensino.   

Parág. 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.(p.38) 

 Carvalho (1996) comenta esta lei, mais especificamente esse capítulo, fazendo uma 
importante ressalva: coloca-nos que o termo “preferencialmente” não significa “necessariamente”, o 
que poderia ser interpretado como uma não-obrigatoriedade, ou melhor, o não-compromisso com a 
escolarização destes educandos ditos “especiais”.  

Art. 59º Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

I. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender 
às suas necessidades; 

II. terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados; 

III. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns; 

IV. educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou  
psicomotora; 

V. acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular.(p.38) 

O Capítulo V, em síntese, nos mostra que foram inseridas nesta Lei, exigências para o 
desenvolvimento de currículos, métodos e técnicas, bem como materiais didáticos para alunos com 
necessidades educacionais especiais; a lei propõe, ainda,  que estes devem ser atendidos 
“preferencialmente” em classes comuns. Somente os casos em que não for possível de maneira 
alguma a  atendimento em uma classe comum, devem ser criadas classes específicas. 

Art. 60º Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo Único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 
ensino independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.(p.39) 

A lei, em termos gerais, determina que educandos com necessidades especiais tenham um 
atendimento educacional especializado e que, “preferencialmente”, devem ter seu espaço de 
aprendizado na rede regular de ensino, em classes comuns com as demais crianças, na tentativa de 
evitar qualquer modalidade de segregação. Carneiro (1998, p.41), comenta o inciso III (art.4º): 

Inc. III – Educandos com necessidades especiais são aqueles  que possuem necessidades 



incomuns e, portanto, diferentes dos outros alunos no atinente às aprendizagens curriculares 
compatíveis com suas idades. Em razão desta particularidade, estes alunos precisam de 
recursos pedagógicos e metodológicos próprios. O alunado da educação especial pode ser 
classificado assim, genericamente: portadores de deficiência (mental, física, auditiva, visual, 
múltipla); portadores de condutas típicas (...); crianças de alto  risco (...); portadores de altas 
habilidades (...). 

 Este autor traduz a conceituação de necessidades especiais que consta na Política Nacional 
de EE (1994). No entanto, as mesmas não se encontram claramente expressas no texto da lei: o que 
seriam, por exemplo, “necessidades incomuns”?  Seria pois necessário e interessante denominar 
especificamente a clientela  da EE em termos da lei, uma vez que esta, dita a organização na 
educação em nosso país. Ou melhor, deveria ser.... 

De acordo com Ferreira e Nunes (1997, p.21), a EE de acordo com a LDB 9394/96, 
representa um avanço e devemos levar em conta que é 

importante que a leitura da expressão ‘serviços de apoio especializado na escola regular’ do 
parágrafo 1º ajude  a firmar a noção de que as opções da escola regular não se reduzem ao 
atendimento exclusivo em classe especial ou classe comum, mas permitem flexibilidade de 
planos de apoio intermediários ou combinados. O ponto nos parece importante porque o 
sistema segregado nas classes das escolas públicas pode ter consolidado práticas anti-
integradoras ou resistentes à inovação. Outro destaque está no parágrafo 3º, definindo a 
oferta de Educação Especial  para a população de zero a seis anos. Essa perspectiva pode 
ajudar a suprir a grande carência de vagas para as crianças pequenas com necessidades 
especiais. 

Nas palavras de Carneiro (1998, p. 127) encontramos a explicação para tal fato: 

 

Diferentemente dos textos anteriores de LDB, a nova Lei dedica um capítulo especial ao 
assunto, definindo, inclusive, as formas de organização, estruturadas, preferencialmente, na 
rede regular de ensino. A importância do tema foi emergindo à medida que a própria 
sociedade descobriu que os portadores de necessidades especiais são educandos, ou seja, 
etimologicamente, devem ser educados. Mas, da etimologia, passou-se à pedagogia. A 
sociedade posicionou-se fortemente contra a exclusão de pessoas que, embora com alguma 
limitação biopsíquica (daí a equivocada expressão deficientes!), são potencialmente 
saudáveis para a aprendizagem, desde que esta seja adequada às especificidades de cada 
caso.    

 

 Nessa perspectiva, Demo e Ferreira (1998) afirmam que as PNEE são capazes de construir 
sua própria história e o desafio, a partir do estabelecido com a Lei, encontra-se no fato de 
buscarmos subsídios sobre como desenvolver habilidades que, no futuro, possam aproximar os 
PNEE de seus pares considerados normais, uma vez que as leis não asseguram o término da 
segregação. 

 Ferreira (1998) pontua ainda aspectos importantes de questionamentos surgidos com a nova 
LDB: reforça principalmente o compromisso da escola regular e PÚBLICA em não excluir, sob a 
bandeira da inclusão, assim como se segregou, sob a bandeira da integração; deve-se, sim, atentar 
para fatos que passaram "despercebidos" aos olhos da nova LDB, como a capacitação de 
professores já atuando nas classes inclusivas; e onde e como seria constituído o apoio às PNEE em 
situação de inclusão, caso fosse necessário para suprir suas necessidades educacionais especiais. Há 
que considerar que o contexto escolar, de um modo geral, não está adequado e preparado para 
trabalhar com a diversidade de forma igualitária: cada um aprende de forma diferente. Neste 
sentido, em documento da UNESCO (1994, s/p) quando se refere à EE, assim coloca 

 

Em vez de proporcionar experiências de aprendizagem separadas, para grupos de crianças 



especiais, os professores das escolas regulares devem procurar maneiras eficazes de 
proporcionar um currículo comum que tenha em conta as diferenças individuais dos alunos 
(...). As necessidades especiais verificam-se quando as escolas são incapazes de responder às 
dificuldades  das crianças (...). A principal preocupação  é dar resposta  a cada aluno dentro 
do currículo geral, em vez de organizar programas separados.  

 Assim, a necessidade mister é atender às particularidades educacionais de cada aluno sem 
perder de vista o propósito da inclusão, na qual todos são iguais em suas diferenças. Em 1999, o 
MEC no Plano Nacional de Educação (Proposta do Executivo ao Congresso Nacional, p.01) 
comenta esta situação sob ótica de que, "a legislação brasileira determina que a Educação Especial 
deva ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, indicando claramente  a 
concretização de uma política de integração"; o plano aponta ainda, no que se refere à carência de 
uma educação de qualidade para os PNEE sob o ponto de vista da capacitação docente, também não 
contemplada na LDB 9394/96, que "até recentemente, os professores não reconheciam como sua a 
responsabilidade de educar  crianças  com necessidades especiais”;  mas, assim como a maioria da 
legislação que trata desta área, mostra clara e detalhadamente as dificuldades que a educação 
nacional apresenta, particularmente a educação de PNEE: não nos aponta meios eficazes para sanar 
esta dificuldade. 

 Resumidamente, o que podemos perceber é que, em termos gerais, as leis são formuladas, 
discutidas, reformuladas e promulgadas de modo a suprirem  as necessidades e/ou dificuldades do 
campo educacional no país. Porém, não são fornecidos os meios e subsídios necessários para que 
essas leis sejam efetivamente cumpridas... 

Inclusão a  pretender, portanto, que todos os alunos tenham direito a uma educação igual e 
de qualidade. Que todos os alunos sejam vistos no seu todo quanto ao desenvolvimento; que a todos 
os alunos seja provida uma educação que respeite suas necessidades e características que, na sua 
essência, constituem direitos fundamentais da pessoa; que a todos os alunos seja facilitada a sua 
transição para a vida ativa, de tal forma que possam mover-se na sociedade a que por direito 
pertencem com a maior autonomia e independência possíveis. 

Neste sentido, a escola e os professores encontram uma população discente cada vez mais 
heterogênea. Uma população que engloba um conjunto de alunos com necessidades especiais, a 
cujas características os professores terão, necessariamente, que responder. O mesmo é dizer que, 
com a inclusão, a escola terá de servir de palco à diversidade cultural e educacional que a realidade 
de hoje lhe confere. 

Assim, a cada ano, a Educação Especial vem assumindo uma importância maior frente à  
perspectiva de atender  às crescentes exigências de uma sociedade em processo de renovação e de 
busca incessante da democracia, que somente poderá ser alcançada quando todas as pessoas, 
indiscriminadamente, tiverem acesso à informação, ao conhecimento e aos meios necessários para  
o exercício de sua plena cidadania. 

Mas, como ao discurso democrático nem sempre corresponde a prática das interações 
humanas, alguns segmentos da sociedade permanecem à margem, discriminados, exigindo 
ordenamentos sociais específicos. Situam-se aí, as pessoas com necessidades especiais entre elas, 
deficiências, condutas típicas e. altas habilidades). Geralmente tidas como desviantes, têm uma 
história de luta em prol de seus direitos  à vida, ao trabalho, à escolarização, à inserção social. 

Na defesa dos interesses coletivos visando a promoção de ações eficazes que propiciem a 
viabilidade destas condições, urge rever o processo pelo qual, uma determinada audiência estipula 
critérios que, ao julgar uma pessoa como diferente, torna-a a partir deste julgamento um ser menor, 
desviante, excluído da sociedade e, paradoxalmente, dela dependente. 

O filósofo francês Michel Foucault (1987) nos ensina que o aparato de 
conhecimentos/saberes produzidos pela modernidade  constitui narrativas cuja finalidade é tornar 
administráveis os objetos sobre as quais elas falam. Conhecer o que deve ser governado é parte da 
estratégia que permite a regulação e o controle das pessoas que habitam as sociedades organizadas. 
Tornar-se cidadão ou cidadã, neste sentido, é fazer-se parte integrante de um corpus governável 



porque disciplinado, regulado e normalizado por saberes que dispõem sobre seus modos de ser e de 
agir. Quando alguém ou algo é descrito, explicado, em uma narrativa ou discurso, tem-se    a 
linguagem produzindo uma  “realidade ”, instituindo algo como existente de tal ou qual forma. 
Neste caso, quem tem o poder de narrar o outro, dizendo como está constituído, como funciona, que 
atributos tem, é quem dá as cartas da representação, ou seja, é quem estabelece o que tem ou não 
tem estatuto de “realidade”.  

Como isto se relaciona com a escola, os currículos, a diversidade, a diferença?  
É fácil perceber que estes saberes, produzidos no quadro desta política da representação, 

inundam os currículos escolares, os compêndios, as enciclopédias, os livros didáticos, as cartilhas, 
imprimindo marcas indeléveis nos códigos normativos, no comportamento, nas concepções 
psicológicas, na literatura, nas artes em geral, nas retóricas pedagógicas,  familiares e religiosas, na 
mídia e em outros dispositivos culturais. Estes saberes são práticas, reguladoras e reguladas, 
concebidas para nos tornarmos o que somos.  

Diante do exposto, surge a questão: não estaríamos, desta forma, irreversivelmente 
aprisionados pelas narrativas que nos instituem? Certamente estamos. Mas parece que este não é o 
problema, e sim, quem produz os relatos que inventam as identidades, tidas como  representações 
socialmente construídas, não-fixas e históricas. Assim, é  possível e preciso preencher o mundo com 
histórias que falem sobre as diferenças, que descrevam infinitas posições espaço-temporais de seres 
no mundo. É preciso contestar os relatos formulados desde o ponto de vista do colonizador com 
relatos de afirmação dos grupos colonizados que contam suas histórias particulares sobre a 
experiência da opressão e sobre os sonhos e lutas por igualdades e liberdade. Isso talvez nos ajude a 
compreender que grupos marginalizados, marcados pela privação material e pela subordinação 
simbólica, não são um conjunto de seres amorfos, abúlicos e sem história, subtraídos das relações 
espaço-temporais. É preciso reconhecer, também, uma cultura da pobreza que não deve ser 
entendida como cultura da carência e que implica um sistema diferente de viver e de pensar. 

É preciso colocar estas histórias no currículo e fazer com que elas circulem e produzam seus 
efeitos. Esta talvez seja a única maneira de criticar e contestar as formas de poder que transformam 
pessoas iguais a nós em “outros” anômalos, exóticos e incapazes. 

A inclusão é uma opção que não é incompatível com a integração, mas é um movimento que 
vem questionar políticas, organização das estruturas escolares regulares e especiais, sendo a meta 
principal não deixar ninguém no exterior da escola regular. A inclusão tem um caráter de reunir 
alunos com e sem dificuldades, funcionários, professores, pais, diretores, enfim todas as pessoas 
envolvidas com a educação. Sua metáfora é o caleidoscópio: " O caleidoscópio precisa de todos os 
pedaços que o compõem. Quando se retira pedaços dele, o desenho se torna menos complexo, 
menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e 
variado” (Forest et Lusthaus, apud Mantoan, 1998).        

Portanto, parece necessário, finalmente, traçar e/ou encontrar estratégias que visem à 
aceitação social, adaptações, interação, desempenho e satisfação do aluno no contexto escolar 
regular. Sem estes aspectos garantidos, não poderemos efetivar a proposta de uma escola mais 
democrática e menos excludente, mas podemos, a partir deste retrato desta realidade, encontrar 
alternativas e estratégias para buscar esta concretização, fornecendo o substrato para sua realização, 
para acelerar e antecipar tal evento, uma escola de qualidade para todos: a inclusão. 

“O fato é que um dos componentes importantes do êxito numa atividade  

não é o que a gente sabe, mas sim a capacidade de aprender. (...)  
A capacidade de buscar informações  

e aprender é que faz a diferença.” 
 (Amyr Klink) 
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A representação do sujeito marginal/marginalizado na ficção brasileira  
e hispano-americana de autores pós-90 

Cristina Cardoso- Orientadora  
Letícia Barcelos Martins 

Regina Maria Cabrera Cardozo 
 

Este projeto propõe a investigação de aspectos da representação da violência e do elemento 
marginal presentes na análise do sujeito em narrativas  ficcionais brasileira e hispano-americana a 
partir da década de 90 do século XX. O objetivo do projeto é, a partir da teoria da pós-modernidade, 
pesquisar determinados corpus escritos referenciais dos brasileiros Adriana Lisboa, Patrícia Melo e 
Bernardo Carvalho, além de corpus de representantes da literatura hispano-americana -  Juan 
Villoro, Edgardo Rodríguez Juliá e Ignacio Solares. Nessa proposta, estamos nos fixando na 
produção romanesca. O objetivo geral desta pesquisa é analisar obras dos autores citados e 
considerados pertencentes à “Geração pós-90” na literatura brasileira e no chamado “post-boom” na 
literatura hispano-americana, a partir da questão  da marginalização/violência presentes no sujeito 
da narrativa e/ou no narrador. 
 



Educação Inclusiva e Ação Não-Violenta 
 

Bento Selau da Silva Junior – Orientador 
Lúcio Jorge  Hammes – Orientador 

Marli Sampaio Xavier 
 
O grupo de pesquisa “Educação inclusiva e ação não-violenta”, vinculado à Unipampa-Jaguarão e 
registrado no CNPq, propõe a realização de projeto de extensão aos estudantes da Unipampa e 
comunidade local sobre as temáticas da educação para a paz e a educação inclusiva. Seus Objetivos 
são: a) Proporcionar aos acadêmicos da UNIPAMPA e comunidade um projeto de extensão sobre 
estudos e divulgação de pesquisas sobre as temáticas da educação para a paz e a educação inclusiva; 
b) Divulgar os resultados de pesquisas realizadas pela UNIPAMPA sobre as temáticas abordadas; c) 
Aproximar pesquisadores e estudantes em torno das  temáticas apresentadas; d) Incentivar estudos e 
pesquisas sobre as temáticas  propostas. A realização do projeto de extensão se justifica pela 
necessidade do debate entre pesquisadores e estudantes sobre as temáticas da educação para a paz e 
a educação inclusiva no meio universitário, divulgação das pesquisas que vêm sendo conduzidas 
pelos professores vinculados à Unipampa e aos grupos de pesquisa. Justifica-se também pela 
necessidade de capacitação dos acadêmicos e comunidade para a atuação nos meios escolares que 
muitas vezes são violentos e/ou excludentes. Como ações desenvolve: a) Conferências e leitura 
prévia ou subsidiada, aproveitando o Data Show e trabalhos de grupo; b) Articulação das 
conferências com práticas de análise bibliográfica previamente definida, estabelecendo um diálogo 
(debate), com a utilização de textos da área; c) Possibilita espaços para que assuntos relevantes 
possam ser aprofundados, através da participação de  todos. A avaliação foi realizada durante todo o 
processo da extensão, com oportunidade de participação de todos no final de cada temática 
desenvolvida. Além disso, o curso foi acompanhado e constantemente avaliado no/pelo grupo de 
pesquisa “Educação inclusiva e ação não-violenta”. No último encontro do curso, os estudantes 
tiveram a oportunidade para fazer uma avaliação geral com a participação dos integrantes do grupo 
de pesquisa, 
 



 
 Discurso ficcional histórico na alta modernidade 

 
Cátia Dias Goulart - Orientadora 

Denise Brum da Silva 
 

O presente projeto tem como proposta analisar as narrativas ficcionais que tematizam e 
problematizam a história, porém história entendida não só como história política, mas também 
como história da arte e especialmente a história da Literatura. Considerando  a  intensa produção de 
narrativas na América Latina que incorporam em seus processos compositivos músicos, escritores, 
artistas plásticos e artistas populares e que ao incluírem personagens expressivos da história da 
cultura realizam um jogo intertextual e inter-semiótico que promove uma história minimalista, 
fazendo emergir uma intra-história que desestabiliza a pretensão totalizadora e excludente da 
história da arte. Por isso o corpus de análise desse projeto privilegia textos narrativos que 
incorporam personagens artísticas da história da cultura tais como, Boca do Inferno, Dias e Dias, 
Clarice, da escritora Ana Miranda; Em liberdade, Keith jarett no blue note (improvisos do jazz), 
Histórias mal contadas, do escritor Silviano Santiago; El paraíso em La outra esquina, do escritor 
peruano Vargas Llosa. Buscando demonstrar a significação cultural do discurso ficcional-histórico 
latino-americano a partir dos anos setenta, estudando-o como parte do processo de transformação 
que se produz no pensamento e na arte de narrar contemporâneos Os textos artísticos serão 
estudados a partir das contribuições das correntes mais atuais da teoria, da crítica e da história 
literária. Desde novas perspectivas abertas pela hermenêutica moderna, serão utilizados enfoques da 
ciência literária e de estudos de música do âmbito latino-americano, além de recorrermos a 
procedimentos próprios da literatura comparada, da análise narratológica fundamentalmente pós-
estruturalista. O projeto iníciou no dia 28/  Agosto/ 2008, com a realização de leituras e fichamentos 
dos seguintes textos teóricos: AINSA, Fernando. La nueva novela histórica latinoamericana. 
Plural,México, n. 240, p. 82-85,1991; Nueva novela histórica y relativización del saber histórico. 
Casa de las Américas, n.202. Enero-Marzo, 1996;WEINHARDT, Marilene. Vozes documentais do 
discurso romanesco; GOULART, Cátia Dias. Uma leitura de A cidade dos padres no contexto do 
discurso ficcional-histórico na América Latina. Rio Grande, 2004. 134 f.– Instituto de Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande. Em paralelo com a leitura de textos ficcionais; O Guarani; As 
Minas de Prata; A Guerra dos Mascates; de José de Alencar e narrativas do discurso ficcional 
histórico na alta-modernidade:   Clarice: de Ana Miranda. 
 



Español Básico para Niños 
 

 
Cristina Pureza Duarte Boéssio - Orientadora 

Deise Anne Terra Melgar 
Denise Ferreira de Faria 

Eduardo Garralaga Melgar Júnior 
Josiane Garcia Cabaldi Albanaz 

Larissa da Silva Ramos 
Simone David Acosta 

Valdiceia de Meireles Costa Ferreira 
 
 

 
Entendemos que para o processo de efetiva aquisição da língua estrangeira através da compreensão 
auditiva, as atividades realizadas através de canções são fundamentais. Assim para que ocorra a 
aprendizagem/aquisição faz-se necessário que o conhecimento seja construído a partir de interações 
sociais, proporcionadas, basicamente, por atividades lúdicas realizadas em um ambiente motivador. 
Este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência, em fase de realização na Universidade 
Federal do Pampa, na cidade de Jaguarão, propiciada pelo Projeto de Extensão “Español para 
Niños” da pesquisa “A formação docente do professor de língua espanhola e sua atuação nas séries 
iniciais do ensino fundamental – a aprendizagem/aquisição através de canções”, que propõe uma 
abordagem diferenciada através do uso de canções, de maneira a contribuir para o ensino da língua 
espanhola como LE a crianças. As aulas de língua espanhola acontecem uma vez por semana, nas 
instalações da Universidade, recebendo vinte crianças da rede de ensino de Jaguarão, com duração 
de duas horas semanais, totalizando 40h/a. Os resultados do módulo I já concluído e os observados 
no módulo I e II em fase de execução, até o momento mostram que as crianças demonstram 
interesse e participam ativamente das atividades propostas, voltando, a cada novo encontro, com a 
motivação almejada pelos integrantes do Projeto. Sendo assim revela-se uma prática de 
ensino/aprendizagem/aquisição muito prazerosa e produtiva. 
 
 



Laboratório de Leitura e Produção Textual  
 

Elenice Maria Larroza Andersen - Orientadora 
Elsa Barragana dos Santos 

Jaini Porciúncula Azambuja 
Josséle Lima Vieira  

   
  A bolsa de ensino na disciplina de Laboratório de Leitura e Produção Textual se faz 
necessária, por possuir uma grande carga horária prática, tendo várias finalidades, uma delas é 
estimular os estudantes a participar de projetos de apoio e desenvolvimento no curso de graduação. 
E também para que os professores se sintam motivados a compartilhar com os alunos a 
responsabilidade de ministrar atividades em aula ou extra classe, sob orientação de um professor. 
Igualmente, é essencial para que os acadêmicos possam conhecer de perto a função do professor e 
assim despertar-se para a docência, em suas diversas dimensões e atividades. O aluno bolsista de 
ensino desta disciplina desenvolve algumas tarefas como, por exemplo, auxiliar o professor, em sala 
de aula, na orientação das produções textuais dos acadêmicos iniciantes, orientar os alunos com 
mais dificuldades em horários alternativos, para os quais a professora não possa atendê-los, entre 
outras. 
 
 



Monegal e a narrativa de fronteira do século XX 
 

Cristina Cardoso - Orientadora 
Richieli Gonçalves de Brito 

 
 

Este projeto propõe a investigação da representação dos aspectos de fronteira nas narrativas 
de José Monegal, escritor uruguaio de Melo, do século XX. O objetivo do projeto é, portanto, 
pesquisar determinados corpus escritos referenciais do autor entendidos como mostra significativa 
da literatura de fronteira. A justificativa se dá por não parecer haver estudo que descreva a situação 
dos autores da segunda metade dos anos 1900 das narrativas de fronteiras Brasil-Uruguay, em geral. 
Existem poucos registros descritivos e críticos de obras que entram no mercado editorial brasileiro e 
uruguaio. O resultado esperado é, principalmente, a demonstração do gênero tradicional de 
fronteira, principalmente entre as décadas de 50 e 60 do século supra citado. Para tanto, buscar-se-á 
a configuração e a demonstração da existência de uma literatura entendida como “gênero de 
fronteira” - a partir dos textos escolhidos para análise nesta investigação. 

 
 



Multiculturalismo na Fronteira Brasil-Uruguai: 
Leituras diversas de práticas diversas  

 
Regina Célia do Couto - Orientadora 

Stéphanie Souza de Lima 
 

Multiculturalismo na Fronteira Brasil-Uruguai: leituras diversas de práticas diversas, é um projeto 
de pesquisa que visa discutir o multiculturalismo e a questão multicultural na região, focalizando o 
trabalho dos docentes que atuam nas escolas públicas da cidade de Jaguarão/RS. Este trabalho é 
direcionado á compreender como é interpretado o multiculturalismo (identidade e diferença) nas 
práticas que norteiam o trabalho dos docentes formados em Pedagogia, através do Programa 
Especial de Formação de Professores em Serviço (PEFPS – FAE/UFPel). Para tal, foi realizada uma 
investigação acerca de quem são esses (as) professores (as), em quais escolas atuam, e em que série, 
e a partir destes dados serão analisados documentos, tais como os currículos utilizados pelos 
docentes nas escolas públicas. Pretende-se também realizar uma entrevista com os docentes que 
atuam nos anos iniciais do EF, pois a história oral é um instrumento que nos aproxima das leituras 
da prática docente. A partir da perspectiva multicultural proposta por SILVA (2000, 2002) e 
MOREIRA (2008), espera-se contribuir para as analises das práticas educativas recorrentes no 
sistema educacional em suas múltiplas relações com o multiculturalismo e a sociedade. 

 
 



Português como LE/L2 para falantes de espanhol: desafios na fronteira 
 

Aden Pereira Gonçalves - Orientadora  
 Cristina Cardoso - Orientadora 

Ana Beatriz Passos Neves 
Elizandra Buzzo Nunes 

 
O presente trabalho pretende apresentar projeto “Português como LE/L2 para falantes de espanhol” 
que tem por finalidade a investigação acerca do funcionamento do Português como segunda língua 
e ou língua estrangeira para falantes de espanhol. O projeto surgiu de uma preocupação nossa 
quanto à interferência que sofrem ambas as línguas nesta região de fronteira, especialmente entre as 
cidades de Rio Branco e Jaguarão no tocante à comunicação dos habitantes da região. Assim nosso 
projeto inicia com um aprofundamento teórico entre os bolsistas acerca dos pressupostos para o 
planejamento de cursos e elaboração de materiais, da anterioridade do lingüístico no planejamento 
de programas de ensino de língua portuguesa, conceito de nível limiar no planejamento da 
experiência de aprender línguas, estudo do subjuntivo, análise de livro didático de Português para 
estrangeiros, questões da interlíngua de aprendizes de Português a partir ou com a interposição do 
Espanhol, avaliação de rendimento no ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira dentre 
outros. Neste sentido, elaboraremos um banco de fichamentos, resenhas e resumos acerca dos temas 
aqui investigados, a fim de, em 2009, realizar um curso de extensão de Português para falantes de 
Espanhol com público-alvo ainda a definir, uma vez que a realização do mesmo depende dos 
resultados da pesquisa aqui em questão. Entre os autores pesquisados para tal empreendimento 
citamos Antônio Simões, Ana Maria Carvalho, Lyris Wiedemann, José Carlos Paes de Almeida 
Filho, Leonor Lambello, Francisco Gomes de Matos, Júlia Cristina Kunzendorff, Daniele M. 
Grannier-Rodrigues, Cléa Rameh, Anna Maciel, Sônia Gehring, Iria W. Garcia, Patrícia l. Flores da 
Cunha, Vânia L.S. de B. Falcão, Grt Bejzman, Maria Helena C. Célia, Ana Isabel Briones.  Como 
este assunto não se esgota em si mesmo, após uma avaliação final sobre o andamento do projeto em 
questão, pretendemos continuar realizando a pesquisa, incluindo um intercâmbio interinstitucional 
que resulte em apresentações de pôsteres, artigos e publicações diversas, com vistas a divulgar os 
resultados de nosso trabalho, bem como elaborar material com metodologias e estratégias de 
ensino-aprendizagem adequados às diversas situações comunicativas de Português como LE. Nosso 
projeto justifica-se por partir de um contexto histórico-político-social local no qual se insere as 
línguas espanhola e portuguesa não só na modalidade bilíngüe como na modalidade de interlíngua 
bastantes presentes no dia-a-dia dos cidadãos fronteiriços em virtude do grande fluxo de pessoas 
que diariamente vêm a esta fronteira no intuito de consumir produtos importados na cidade de Rio 
Branco. Assim, nosso projeto vem em boa hora, uma vez que visa investigar os fenômenos 
lingüísticos que ocorrem nos discursos dos atores fronteiriços na medida em que interagem uns com 
os outros.  

 



Práticas Acadêmicas de Comunicação Oral e Escrita: primeiros desafios 
 

Aden Rodrigues Pereira - Orientadora 
Acad. Francisca Rocha 

Acad. Micheli Porto 
Acad. Simone Peña 

Acad. Viviane Cunha 
 
O presente projeto tem por finalidade o trabalho com a comunicação oral e escrita como forma de 
expressão numa sociedade onde predomina a diversidade cultural, política, social, econômica dentre 
outras. Assim, oferecemos aos discentes dos cursos de Letras e Pedagogia mais um elemento 
importante em sua formação: o domínio de estratégias de comunicação que viabilizem um melhor 
desempenho em suas atividades acadêmicas bem como em sua vida cotidiana e profissional, 
fazendo desse indivíduo alguém capaz de utilizar o melhor de seu potencial intervindo positiva e 
eficazmente na sociedade onde vive. Para tanto, nosso projeto iniciou com um aprofundamento 
teórico entre os bolsistas das temáticas da comunicação, tais como: o continuum entre língua falada 
e língua escrita, oratória, dicção, linguagem gestual, corporal e falada, estratégias de desinibição, 
leitura e interpretação discursiva etc..., bem como, logo após, investiu no preparo dos encontros que 
pretendemos funcionem na mesma dinamicidade de como se dá a comunicação cotidiana. Neste 
sentido, elaboramos um banco de materiais a serem trabalhados dentre textos, vídeos, músicas, 
dinâmicas de grupo, enfatizando sempre as situações comunicativas enfrentadas pelo indivíduo 
diuturnamente. Entre os autores consultados para tal empreendimento utilizamos as obras de Luiz 
Antônio Marcuschi, Ingedore Koch, Isabel Sole, Wanderlei Geraldi, Frank Smith, Luiz Carlos 
Travaglia, André Valente, Ulisses Infante, Othon Garcia, Ezequiel Theodoro da Silva, Maurizzio 
Gnerre, Ângela Kleiman dentre outros. A dinâmica de encontros dá-se aos sábados à tarde, das 14 
às 16:30 de acordo com pesquisa prévia realizada nas turmas de ambos os cursos que funcionam na 
UNIPAMPA Jaguarão, quando realizamos as atividades propostas pelas bolsistas que estarão 
organizadas em duplas para tal. Este curso se configurará num total de 40 horas/aula ao final do 2º 
semestre letivo de 2008. Como este assunto não se esgota em si mesmo, após uma avaliação final 
sobre o andamento do curso em questão, pretendemos ofertar, na medida do possível, no próximo 
ano, o curso para a comunidade jaguarense que estiver interessada, e estenderemos o convite 
especialmente às escolas da rede de ensino de nosso município. 

 



PROFISSÃO & TRABALHO DOCENTE: iniciação ao ensino através da docência 
 

Everton Fêrrêr Oliveira -  Orientador 
Nathália C. Barbosa 

 
  
  

O programa de iniciação ao ensino tem por objetivos a reflexão e sistematização dos conhecimentos 
adquiridos em disciplinas cursadas em sua formação inicial. Podemos caracterizar tais objetivos 
como: a) Compreender a dinâmica das Práticas Educativas no Ensino Superior; b) Refletir sobre as 
habilidades e competências do trabalho docente da/na educação enquanto área de conhecimento; c) 
Promover espaços de aprendizagem no contexto da formação; d) Desenvolver habilidades 
acadêmicas ao bolsista que  permitam a integração e colaboração no desenvolvimento pessoal e 
institucional; e) Aprimorar a compreensão dos processos da  formação docente e da atuação como 
prática acadêmica amparada pelo conhecimento científico; f) Instaurar espaços de mediação e 
acompanhamento de acadêmicos em formação com o auxílio  do mediador que é o monitor. O 
Contexto deste trabalho envolve a Disciplina PROFISSÃO E TRABALHO DOCENTE, ofertada 
aos acadêmicos de Pedagogia da UNIPAMPA no IV semestre letivo do Curso. A monitoria nesta 
disciplina é estruturada como um apoio cognitivo do processo da docência, onde o bolsista atua e 
vivencia o trabalho de sua formação na prática através de seu envolvimento em atividades de 
planejamento, implementação e acompanhamento de atividades destinadas a outros acadêmicos de 
modo a levar a reflexão acerca do desenvolvimento profissional docente articulado às demandas 
pedagógicas e tecnológicas na atualidade.  Além de propiciar ao Docente responsável e orientador 
da disciplina a opinião da estrutura do programa, bibliografias e práticas de avaliação sob a ótica do 
acadêmico em formação. A experiência acadêmica do docente carrega o bolsista para o convívio 
profissional e isso promove trocas  de experiência do processo vivido, fortalecendo, inclusive, a 
mediação em tarefas que os acadêmicos matriculados na disciplina venham desenvolver.  Cabe 
salientar também que o acompanhamento a atividade docente no ensino superior aprimora a 
capacidade investigativa e reflexiva do bolsista acerca do seu processo de formação acadêmica.  

 



Relato de Experiência como Bolsista de Iniciação ao Ensino de Língua Espanhola II 
 

 Cristina Pureza Duarte Boéssio – Orientadora 
Flávia Rejane Correa de Mello Barboza 

  
 

O objetivo do presente relato é descrever a minha experiência e as motivações que me 
levaram a ser bolsista de Língua Espanhola II no Curso de Letras da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA) campus Jaguarão, tendo como orientadora a Profª. Ms. Cristina Pureza Duarte 
Boéssio. As atividades que realizo são as de colaborar com a professora orientadora na elaboração e 
realização de tarefas docentes, tais como a preparação de aulas, aplicação de exercícios, 
planejamento, atendimento e avaliação de alunos, bem como em projetos de inovação didática e 
curricular. Como uma das propostas do plano para bolsista de Iniciação ao Ensino, está a 
apresentação de resultados das atividades parciais ou completas de trabalho em eventos internos ou 
externos à UNIPAMPA. Este trabalho é o primeiro nesse sentido. Um dos fatores que me motivou a 
ser bolsista não foi a remuneração monetária, e sim o fato de poder colaborar com os meus colegas 
de Universidade que estão iniciando a ter contato com o idioma espanhol e isto me faz sentir útil e 
ao mesmo tempo crescer como ser humano e futura docente.  Às quartas feiras auxilio os alunos, 
em horários extra-classe, em suas dúvidas e ajudo-os tanto na parte de gramática quanto na 
oralidade e interpretação. Nas quintas feiras, no turno da noite, participo como monitora das aulas 
do segundo semestre, em conjunto com a minha orientadora, servindo como apoio. Tudo isso está 
sendo construtivo para minha formação no Curso de Letras, principalmente na área de Espanhol, 
sinto-me gratificada porque além desse convívio prazeroso estou tendo uma relação de 
cumplicidade com os alunos, fazendo-os meus amigos. Aprendi em todo esse processo a ter mais 
fluência na língua espanhola. Através da experiência- docente, estou aprendendo a relação 
indissociável entre a teoria e a prática. 

 
 



RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

Regina Célia do Couto – Orientadora 
Charlene Ferreira Silveira  

 
     

Esta apresentação tem por finalidade comunicar parte do trabalho que venho desenvolvendo como 
monitoria na disciplina Teorias Curriculares (Disciplina ministrada pela prof. Regina Célia do 
Couto no 4º semestre do curso de Pedagogia), bem como,  apresentar quais são as funções que eu, 
como bolsista desta disciplina, venho desempenhando. O objetivo de ter escolhido ser monitora de 
ensino desta disciplina é de conhecer e discutir os pressupostos teóricos da teoria curricular 
tradicional crítica e pós-crítica do currículo, pois, ao meu ver, tudo que acontece na escola faz parte 
do currículo. Acredito que seja, de suma importância o educador conhecer a história do currículo, a 
evolução das tendências e as perspectivas emergentes na virada do milênio, por este motivo optei 
ser monitora de ensino desta cadeira. A partir disso tenho desempenhado algumas  funções, tais 
como: a) auxiliar os alunos sempre que solicitada; b) coletar materiais que possam auxiliar na 
discussão sobre currículo; c) fazer levantamento bibliográfico de autores e sites que abordam o tema 
currículo; d)  participar com a docente da disciplina, sempre que solicitada, nas organizações e 
planejamentos de aulas; e) confeccionar materiais de suporte para as aulas;  f) fazer leituras 
orientadas sobre temáticas relevantes para a compreensão do currículo, como, As culturas Negadas 
e silenciadas no currículo de Jurjo Torres Santomé (1993); Alienígenas na sala de aula uma 
introdução aos estudos culturais em educação que é uma tradução de Tomaz Tadeu da Silva (1995); 
Documentos de identidade; uma introdução às teorias do currículo/ Tomaz Tadeu da Silva (2005), 
dentre outros. Para terminar este relato, sobre as funções e os meus objetivos que tenho 
desenvolvido como bolsista de ensino, gostaria de relatar que para mim tem sido muito bom ser 
monitora, pois, acredito que se aprende muito e o conhecimento é muito importante para o ser 
humano, pois como ensina Paulo Freire (1989) “conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 
como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer”.   
 
 

 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EM BUSCA DE UMA PESQUISA COLABORATIVA 
 

Everton Fêrrêr de Oliveira – Orientador 
Letícia Feijó Fagundes Rodrigues 

 Baiarte Franco Abreu  
Quelem Rosana Oviedo Alves Gerald 

  
 
Formação de Professores no município de Jaguarão – RS. O objetivo principal gira em torno da 
investigação das mudanças e relações desenvolvidas em relação ao tema a partir da implantação da 
UNIPAMPA, contemplando sujeitos na localidade de Jaguarão que integraram o Programa 
Especial de Formação de Professores em Serviço da Zona do Sul do Estado do RS - Curso de 
Pedagogia (1999-2002), desenvolvido pela UFPEL e Graduandos do Curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão.  A metodologia empregada nesta investigação 
é caracterizada como uma investigação colaborativa, ou seja, é atividade de co-produção de 
conhecimentos e de formação em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver 
conjuntamente problemas que afligem a a educação, situando-se nos processos de conhecimento e 
formação de saberes da docência decorrentes da implementação dos currículos e como suscita 
elementos que permitam aos professores a adoção de estratégias que racionalizem o quefazer 
educativo. Como resultados parciais indicamos a instauração e  a busca da articulação dos saberes 
no desenvolvimento da autonomia dos agentes educativos. Autonomia que, ao que tudo indica, 
encontra respaldo no fortalecimento do conhecimento pedagógico viabilizados em espaços de 
articulação e organização dos conhecimentos da formação construídos no entorno educacional da 
UNIPAMPA e dos espaços da Educação Básica. 
 

 



Sujeitos e Identidades: Quem são os acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade 
Federal do Pampa – Campus Jaguarão? 

 
Regina Célia do Couto – orientadora 

Beatriz dos Santos Corrêa 
Stéphanie Souza de Lima 

Viviane Gonçalves Dantas Santos 
 
 

 
 

RESUMO 
 
O Projeto de Pesquisa: Sujeitos e Identidades: Quem são os acadêmicos do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão, procura contribuir com as discussões no 
campo do currículo de formação de professores com uma investigação que busca conhecer o perfil 
dos/as acadêmicos/as do Curso de Pedagogia. O Curso de Pedagogia desta Instituição insere-se na 
realidade do município com o intuito de proporcionar uma formação qualificada dos profissionais 
da educação. Nesse contexto, essa pesquisa tem a intenção de promover uma permanente 
interlocução entre as atividades curriculares e a realidade social, apontando possibilidades de 
mudança e transformação da realidade. Para que haja essa interlocução, essa pesquisa tem por 
objetivo realizar um estudo diagnóstico do perfil sócio-político-econômico-cultural dos/as 
acadêmicos/as das primeiras turmas ingressas do Curso de Pedagogia. A investigação que 
realizamos foi composta por duas etapas, a primeira de caráter exploratório e a segunda de caráter 
descritivo. Exploratório, na perspectiva de ampliar os saberes acerca do perfil dos acadêmicos, 
visando caracterizar aspectos tais como gênero, renda, escolaridade, formação familiar, etnia, 
grupos sociais e culturais, permitindo assim a criação de um banco de dados. Aplicamos cinqüenta e 
cinco (55) questionários com perguntas fechadas e abertas. De caráter descritivo, selecionamos sete 
(7) informantes que, responderam a uma entrevista semi-estruturada, visando apreender sobre o 
impacto das primeiras vivências no Curso de Pedagogia em suas vivências cotidianas. A pesquisa 
ainda está em andamento, os dados coletados dos questionários estão sendo tabulados e das 
entrevistas serão elaboradas categorias. Todos os dados serão analisados à luz teórica de autores 
como Silva (2002) e Hall (2004). Esta experiência tem sido enriquecedora, pois, têm nos 
proporcionado conhecimento sobre cultura, cultura local, currículo e identidades. Assim, podemos 
colaborar para ampliação da possibilidade de fazer emergir as diversas culturas que perpassam a 
formação dos sujeitos desta Universidade, ampliando o espectro de ação das intervenções 
pedagógicas e, subsidiando ainda, as discussões para a avaliação da matriz curricular que ora 
experenciamos.  
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INICIAÇÃO AO TRABALHO TÉCNICO PROFISSIONAL E DE GESTÃO ACADÊMICA:  

experiências profissionais no desenvolvimento acadêmico 
 

Aline Sengik - Orientadora 
Mirian Medeiros Gonçalves,  

Tiago Pacheco   
Quelem Pereira   

Ailime Ferreira rodrigues,  
 

  
 

Foram disponibilizadas através do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico, 
quatro bolsas de Iniciação ao Trabalho Técnico Profissional e de Gestão acadêmica; sendo que estas 
proporcionam uma fonte de desenvolvimento e conhecimento através das diversas atividades 
realizadas pelos bolsistas. Durante a trajetória de suas atividades, os bolsistas do laboratório têm 
alguns objetivos e metas, entre eles: Incentivar a participação de estudantes em atividades técnico-
profissionais e de apoio à gestão acadêmica, ampliando as oportunidades nas quais possam 
experimentar a relação teoria-prática; Estimular o corpo docente e técnico-administrativo ao 
oferecimento de oportunidades para que estudantes de graduação participem de trabalhos técnico-
profissionais e de gestão acadêmica, associando assim a teoria e a prática, contribuindo para a 
manutenção e o desenvolvimento da universidade, assim como a realização de eventos de formação 
e disseminação acadêmico-científico-profissional, bem como a sua formação profissional. Todas 
atividades desenvolvidas no laboratório de informática, são exercidas através da orientação e 
acompanhamento do profissional Analista de Sistemas e que serão relatadas a seguir. É dado 
suporte técnico no laboratório de informática, como auxílio a pesquisas na internet, remoção de 
vírus no computador e no pendrive; gravação de trabalhos, e demais ajuda nas questões básicas de 
utilização do computador. Os docentes também são auxiliados no manuseio do material de 
multimídia (dvd, computador, som, retroprojetor,etc.). Nos momentos em que estão presentes no 
laboratório, mantêm a ordem e também a preservação do ambiente,  o controle e assessoria ao 
acesso da rede evitando por exemplo a entrada em sites de bate papo, como msn, orkut e outros não 
confiáveis; manutenção e atualização de antivírus e atualizações; remoção de trabalhos deixados 
pelos alunos no computador, etc. No final das atividades são apresentados relatórios desenvolvidos 
pelos bolsistas, nos quais constam os alunos que freqüentam o laboratório, seus respectivos cursos, 
horários e datas em que foram utilizados os computadores; relatórios com os auxílios que foram 
dados aos professores, e quais as soluções decorrentes dos problemas que podem aparecer no 
decorrer do percurso, e demais auxílios relacionados à informática. Assim, podemos identificar em 
nossa trajetória e desenvolvimento o aprimoramento de conhecimentos, tanto em relação à 
informática, quanto nas disciplinas de nosso cursos de origem.  Através das dúvidas que surgiram 
durante o percurso, podemos hoje fazer sozinhos tudo aquilo que aprendemos e que foi ensinado 
pela orientadora e no diálogo com os docentes, funcionários e demais acadêmicos, possibilitando 
uma forte integração e que  resulta no desenvolvimento de ambas as partes. 

 



“Se temos uma BIBLIOTECA e um jardim temos tudo.” (Cícero, filósofo) 
 
 

Tatiane Marques de Oliveira - Orientadora  
Carolini Gonçalves Vieira 

Dalila da Rocha Guths  
Rafaella de Mello Freitas  

 
 
 
O presente trabalho propõe expor a importância das atividades desenvolvidas e o aprendizado 
adquirido pelas bolsistas na Biblioteca. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra biblioteca significa 
“coleção de livros e documentos congêneres, para estudo, leitura e consulta; móvel onde se guarda 
e/ou ordenam livros”. Esses geralmente são os sinônimos mais conhecidos e que já fazem parte 
naturalmente da nossa cultura, mas entende-se muito além desde conceito, percebe-se que a 
biblioteca é o espaço permanentemente de expansão do conhecimento, da leitura, da informação e 
da pesquisa. O oferecimento de bolsas pela biblioteca tem como objetivo promover a iniciação ao 
trabalho,  para que através deste os acadêmicos possam experimentar a relação teoria-prática; 
desenvolvendo nas bolsistas hábitos e condições de aprendizagem do trabalho, técnico-
administrativo, contribuindo também para manutenção e desenvolvimento das atividades da 
biblioteca, como execução das rotinas de circulação do acervo (empréstimo, devolução, renovação 
e reservas); ordenação e o armazenamento do material utilizado para consulta e empréstimo; 
atender às questões de necessidades informacionais dos usuários através da pesquisa. Através do 
auxilio na organização da biblioteca é torná-la viva, agradável, funcional e capaz de ir ao encontro 
das necessidades dos leitores.  Até o momento, as vivências na biblioteca proporcionaram as 
bolsistas a identificarem o papel da biblioteca na universidade, sua importância, normas e 
funcionamento; a importância da ética no trabalho; melhorarem a  comunicação, desinibição 
perante as pessoas; melhorarem suas habilidades com equipamentos de informática e por fim  o 
ambiente proporciona um estímulo à leitura. 
 



 
 

Espaços de aprendizagem profissional na vida acadêmica 
 

Darlise Nunes Ferreira - Orientadora 
Thais Priscila Silva de Oliveira 

 
 

 
A secretaria acadêmica é o órgão responsável pelos serviços De controle e registro acadêmico, que 
recebe, processa e distribui as informações e dados sobre a vida acadêmica dos alunos, desde o 
momento de seu ingresso a um dos cursos da instituição, até a colação de grau e expedição e 
registro do diploma. Tem ainda como função receber, expedir e controlar dados mensal e 
semestralmente, sobre o desempenho, avaliação e freqüência dos alunos. Está continuamente 
aprimorando seus recursos humanos e materiais visando o atendimento adequado e eficaz, diante 
dos desafios e exigências da comunidade. "Encantar o público interno e externo com uma 
metodologia adequada e precisa, cumprindo metas e prazos com compromisso e qualidade, visando 
atender as necessidades pedagógicas e operacionais". As atividades previstas neste documento 
visam contribuir para iniciar o bolsista em atividades pertinentes à  pratica acadêmica, em suas 
diversas dimensões. Colaborar com os responsáveis pela secretaria acadêmica na elaboração e 
realização de tarefas pertinentes; Auxiliar na organização e divulgação de eventos da Universidade; 
Prestar atendimento ao público; Prestar atendimento às demandas dos docentes quando relativas à 
secretaria acadêmica; Apresentar os resultados de suas atividades, parciais ou completos, em 
eventos internos ou externos à Unipampa, com a supervisão dos responsáveis pela secretaria 
acadêmica.  elaborar relatórios semestrais, a serem avaliados pelos responsáveis pela secretaria 
acadêmica, expondo as atividades desenvolvidas no período.A experiência de trabalhar na secretaria 
acadêmica esta sendo muito importante, pois é uma experiência nova de trabalhar na parte 
administrativa da educação que faz sentido para que demos valor aos profissionais que trabalham 
nessa área que tem haver com pratica docente também, pois lidamos com pessoas a todo tempo. 
Acredito que ainda estou aprendendo muito e dando sentido  a essa aprendizagem com a área em 
que escolhi pra trabalhar, pois um professor não apenas dá aulas mas  ajuda na organização de 
atividades dentro das escolas , trabalha com o público  etc. 
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O PÓS-CONSTRUTIVISMO  GEEMPIANO 
 Darlise Nunes Ferreira  
Elida Regina Nobre Rodrigues 

 
 Fazem parte do contexto os 1º anos 11 e 12, respectivamente com 24 e 26 alunos, do Ensino 
Fundamental de 9 anos integrantes do Projeto Piloto para Alfabetização de Crianças aos 6 Anos da  
Escola Estadual de Ensino Fundamental Joaquim Caetano da Silva. Turmas orientadas pelo Grupo 
de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA), desenvolvendo proposta 
pedagógica com bases no Pós-construtivismo. Ações: Curso inicial de formação Pós-contrutivista ;  
Assessorias bimestrais formação continuada nas bases Pós-construtivistas; Reuniões periódicas em 
grupos de estudos; Planejamento de atividades; Execução do planejamento das atividades 
diariamente com os alunos;  Avaliação da aprendizagem dos alunos; Estamos aprendendo durante 
o processo, através das bases pedagógicas do Pós-construtivismo um maior conhecimento dos 
níveis psicogenéticos da aprendizagem da leitura e da escrita e, por conseguinte, uma nova maneira 
de estar em sala de aula. O aprofundamento de conceitos de teóricos como Piaget, Vygotsky, 
Vergnaud, Grossi e Paim nos permitiu o embasamento teórico necessário para a prática. 

 
 



 
 

Educação Artística na Educação Especial: o conhecimento em artes na formação docente e de 
recursos humanos para o trabalho com Deficiência Mental 

 
Jarbas Parise Moscato  

Everton Fêrrêr de Oliveira  
 

Esta investigação situa-se na área de conhecimento da Educação no ensino de artes na modalidade 
de ensino da educação especial, desenvolvido no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 
Especial: Deficiência Mental da Faculdade da Serra Gaúcha – Caxias do Sul-RS e no Curso de 
Capacitação de Recursos Humanos na área de Deficiência Mental – Universidade de Caxias do Sul . 
O trabalho com artes na educação especial tem por objetivo investigar como o professor desta 
modalidade de ensino percebe a estrutura cognitiva, simbólica e organizativa dos alunos com 
deficiência mental e as possibilidades na construção dos conhecimentos. Para isto nosso problema 
parte de “Como os conhecimentos prévios dos alunos com deficiência mental constituem o 
substrato para a organização do ensino em artes?”. Metodologicamente consideramos os elementos 
das artes em suas diversas nuances para uma boa educação visual, pois os elementos visuais 
contidos nas obras sejam pictórica, escultórica ou arquitetônica possuem elementos informativos e 
formativos de opinião que permitem um mapeamento situacional das percepções do sujeito/aluno. 
Constatamos que o trabalho educacional sistemático incide sobre desenvolvimento de um olhar 
atento e investigativo do professor como ponto de partida para o ensino e aprendizagem na 
observância da interpretação destes elementos visuais ampliando as possibilidades de mediação no 
universo do aluno e o desnudamento dos mecanismos utilizados para elaboração das leituras da 
realidade. Pode-se enfatizar que a arte e suas representações mediam os processos cognitivos 
contribuindo para fixação da memória restabelecendo cognições com o pensamento imaginário e 
comparação da realidade pelo aluno, desenvolvendo consciência de si e dos outro como sujeito 
pertencente a um grupo social.  Percebemos quão complexo é o ato do ensino e aprendizagem e 
como o desenvolvimento educacional deve ser  articulado com outras áreas do saber para 
atendermos a demanda na sala de aula, principalmente com o aluno com necessidades educacionais 
especiais. 
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Num contexto de sala de aula onde os alunos sentem-se desmotivados para a aprendizagem literária, 
propomos a utilização da música como instrumento motivador para a apreensão de características 
de uma época literária, onde os alunos instigados pelas diversas informações irão perceber como o 
barroco influencia nas artes e na formação da nossa identidade.  
 Nesta proposta apontamos as características barrocas, partindo do princípio que as artes são uma 
simbiose de vários elementos histórico-sociais e que não devem ser analisados sem levar em 
consideração toda e qualquer manifestação anterior, já que é possível conceber que qualquer 
“afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e 
excluir” (Silva, 2000). Ou seja, é considerado o outro (neste caso as outras escolas literárias) para 
ser construída uma nova identidade cultural. 
O estudo da música “Barroco” de Vitor Ramil enquadra-se na proposta apresentada, pois está 
repleta de referências às figuras bem conhecidas da época, acrescentando elementos à leitura do 
sistema simbólico, criando novos recursos expressivos, o que despertará nos alunos um olhar crítico 
sobre sua contemporaneidade, pois compreendemos que a história é um processo, e que só é 
possível entender o que se passa em determinada época estudando seu passado. 

O trabalho aqui exposto constitui apenas o início do que pode ser uma maneira lúdica e 
motivadora capaz de repercutir na vontade de aprender dos sujeitos em construção e assim 
compartilhamos a idéia de Cano (2000) que concebe que “através da escolha de determinadas 
figuras, o discurso musical dota-se de uma personalidade própria, dessa forma a figura torna o 
discurso belo, agradável e atrativo para quem o escuta”.  
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No início do convívio escolar entre cinco e seis anos de idade, o sujeito passa a interagir 
com outros sujeitos e pode manifestar a agressividade adquirida ainda na família, podendo essa 
agressividade tornar-se presente na criança. Nessa fase a criança toma o adulto como referência e, 
nesse sentido os mais velhos devem procurar ensinar a melhor maneira de como se portar diante das 
situações que exigem algum tipo de reação e através do diálogo e postura permitirem que as 
crianças entendam e observem através de exemplos que existem outras formas de conseguir aquilo 
que desejam sem fazer uso da agressividade, passando assim a ter um outro tipo de conduta social. 
Os objetivos deste trabalho são: compreender o fenômeno Bullying; relacionar causas, efeitos e 
ações entre fenômeno, família e escola. O contexto desta reflexão se deu na disciplina de 
Organização e trabalho pedagógico.  A partir dos questionamentos realizados sobre a temática 
buscamos mais informações e aprofundamos suas relações. Descobrimos que o Bullying é um grave 
problema social, o qual afeta todas as classes da sociedade em geral. É causado por vários fatores. 
Está no cotidiano das nossas escolas e passa despercebido pela maioria das pessoas. O aluno 
agressivo pode inconscientemente ter a postura de reproduzir comportamentos violentos 
introjetados pela falta de atenção, como forma de protesto ou pedido de socorro, necessitando de 
auxílio para perceber e tentar solucionar seu problema. Não ouvir o seu apelo e omitir-se é também 
uma forma de agressão! A violência se expressa dentro da família através de atitudes, gestos, maus 
tratos verbais, físicos e psicológicos. Esse comportamento violento da família prejudica o processo 
de desenvolvimento da criança e/ou adolescente e, é também estendido para dentro da escola, 
produzindo relações interpessoais abusivas, contaminando toda a comunidade escolar. Contudo a 
agressividade em crianças e adolescentes é um fator social que tem preocupado famílias, 
educadores e a sociedade em geral. Alguns estudos comprovam que a agressividade faz parte do 
desenvolvimento infantil e a melhor maneira de desviar a atenção da criança dessa característica, e 
mudar inconscientemente o seu comportamento é através da socialização com o intermédio da 
família e da escola. Acreditamos que o aspecto fundamental ao desenvolvimento do comportamento 
agressivo infantil é o meio ambiente em que a criança está inserida, família, escola e estímulos 
recebidos por meios de comunicação. Há lógico, ainda fatores individuais, inatos, como sexo e 
hereditariedade. Nesse sentido consideramos a família e a escola de suma importância na orientação 
e reestruturação da personalidade agressiva, motivando a criança a manter uma outra postura diante 
das circunstâncias que a vida apresenta.  Apostamos na educação como o principal veículo de 
solução e redução da violência, já que é na escola que passamos uma grande parte de nossas vidas e, 
por ser nela onde se manifestam os primeiros sinais, causados pela convivência com as diferenças 
individuais. Para obter êxito na redução da violência a escola deve ensinar através de 
comportamentos mais humanistas, por intermédio da conscientização, ensinando seus alunos a 
controlarem suas emoções para que não haja conflitos. A educação deve conduzir ao coração de 
cada aluno os sentimentos de harmonia, paz, solidariedade, tolerância, amor, para que seja possível 
pensar no futuro de uma sociedade sem violência.  
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A experiência que descrevemos é parte do processo de implementação do Currículo do 
Curso de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas da UNIPAMPA - Campus Jaguarão. É 
necessário explicitar que o referido curso assume como eixo temático e integrador dos conteúdos da 
formação universitária a inter-relação Cultura – Sociedade – Educação organizado por Temáticas 
Investigativas que propiciam a articulação disciplinar pelos docentes e, consequentemente, a análise 
de seus processos e crenças acerca do trabalho na formação inicial e com o intuito de colocar em 
movimento esta proposta desafiam-se a uma dinâmica colaborativa. No trabalho em questão 
analisamos a sistematização da proposta na formação inicial do Curso de Pedagogia na Temática 
Investigativa relativa ao I semestre: Sujeitos Contextos e Saberes. Como estratégia elaboramos um 
roteiro amparado pela orientação metodológica das Narrativas Autobiográficas para mapear junto 
aos acadêmicos a relação possível entre as vivências e histórias que organizam nosso “ser no 
mundo” e a reflexão acerca de “estarmos sendo” uma comunidade de aprendizagem no lócus 
acadêmico da UNIPAMPA. A elaboração e socialização do instrumento deu-se, inicialmente,  no 
âmbito das disciplinas de Pesquisa em Educação e Educação e Infância, a primeira disciplina tem 
sistematizado a construção da produção acadêmica e significa  o processo metodológico escolhido 
enquanto a segunda busca delinear as relações existentes com as concepções de infância, 
conhecimento e sociedade com vistas a ampliação e envolvimento  das demais disciplinas cursadas 
pelos acadêmicos. Os resultados deste processo podem ser aferidos na emergência de situações do 
cotidiano escolar-universitário e nas relações e práticas dos conhecimentos da formação numa 
perspectiva crítica e participativa ao mesmo tempo que imprime uma perspectiva de investigação e 
ação no ensino de graduação, diversificando o currículo-escolar universitário e, quiçá, inovando 
interações geradas pelas demandas de conhecimento e atualização constantes. Em nossa avaliação 
processual a expressão biográfica dos fatos percorridos permite desvelarmos embates que levem a 
desalienação individual e coletiva pois portam um grande potencial reflexivo e constitui-se em uma 
atividade que permite explorar compreensões até então não percebidos pelos sujeitos e nos 
lançarmos à tarefa de desafiarmos alunos e professores na produção e compartilhamento de uma 
reflexão sobre seus traços e partes de suas vidas. 
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O presente trabalho apresenta questões relacionadas à construção de um Projeto Político 
Pedagógico. Nosso objetivo é demonstrar que o Projeto Político Pedagógico (PPP) indica o rumo 
que a escola deve percorrer, correspondendo às tomadas de decisões educacionais pelos agentes 
escolares que o concebem, planejando, executando e avaliando sempre, tendo por base a 
organização do trabalho escolar de forma integral. E que é, portanto, um instrumento teórico-
metodológico que a escola elabora de forma coletiva em busca de um caminho que remeterá à 
realização da melhor maneira possível da função educativa.  Os Objetivos perseguidos foram: 
Buscar os componentes da construção de um Projeto Político Pedagógico; Verificar os sujeitos que 
devem participar da elaboração do documento; Analisar como o documento pode ajudar na 
construção da identidade da instituição escolar; Compreender como se dá o processo de construção 
do PPP; Verificar quais as particularidades envolvidas na construção do PPP. A Estratégia de 
pesquisa de nossa nossa investigação inscreve-se na abordagem descritiva conceitual de pesquisa e 
o método da coleta de dados foi pesquisa bibliográfica. Buscamos Identificar “Quais as relações 
humanas existentes no processo de elaboração de um PPP? Em que consiste a metodologia 
empregada pela escola no que se refere a participação da comunidade escolar na construção do PPP. 
Como Resultados concluímos que o PPP é um documento fundamental para a escola.  Não é um 
produto, um plano, como freqüentemente é compreendido. Ele não é algo construído para ser 
arquivado, ficar nas gavetas ou ser encaminhado para as autoridades para cumprir tarefas 
burocráticas. Ele é um processo de trabalho coletivo da escola, deve ser reconstruído e vivenciado 
constantemente por todos os envolvidos com o processo educativo escolar. 
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No percurso das relações sociais enfatizamos a fase da adolescência. Nosso objetivo é apresentar 
aspectos relacionados a esta fase. Destacamos que esta reflexão teórico-acadêmica constou de uma 
pesquisa e apresentação de um Seminário na disciplina de Psicologia da Educação I, no II semestre 
do Curso de Pedagogia no ano de 2007.  O trabalho, portanto, conta dos seguintes elementos: 
Independência e adaptação do adolescente; Valores na adolescência; O juízo e o raciocínio moral. 
Em relação aos elementos enfatizados podemos inferir que independência e adaptação do 
adolescente iniciam-se na primeira fase da infância, onde a família constitui o grupo mais 
importante de referência, pois é nela que começam as relações com outras pessoas. Destaque 
importante é dado ao modo como a família disciplina o adolescente, difere uma da outra em 
relação à emancipação, ao chegar esse momento, torna-se mais distante e rígida a relação familiar, 
multiplicando assim as interrupções da conduta do adolescente. É necessário observar que o fator 
afetivo-sexual é ponto destacado nos estudos sobre adolescência, pois tão logo o adolescente 
estabelece laços com um grupo de companheiros, uma das fases críticas pelas quais os grupos (ou 
tribos comumente denominadas hoje) enfrentam se referem a estabilidade das relações amorosas, 
aqui características do gênero preponderam, sendo que os sexos masculino e feminino diferenciam-
se em precocidade e maturação sexual e relações interpessoais e afetiva. A adaptação e ajustes 
ainda não definitivos na adolescência permanecem durante a vida, onde as condições contribuem 
para assegurar ao adolescente sua própria autonomia. No entanto, essa adaptação está cheia de 
obstáculos, por um lado, exige que se comporte como adulto, por outro, muitos de seus desejos só 
poderão ser atendidos quando for adulto. Por conseguinte, é nessa fase que se definirá a orientação 
que vai conservar ao longo dos anos. O adolescente não mais com uma imagem falsa de sujeito 
inadaptado, demonstra que no compromisso com valores os adolescentes se entregam mais que os 
adultos. Na teoria do desenvolvimento do juízo e do raciocínio moral, destacam-se as análises que 
estudam o desenvolvimento moral da criança a partir da origem das regras e sobre o pressuposto de 
que as regras dos jogos têm a mesma forma (PIAGET,1973); e outra que apresenta um modelo de 
desenvolvimento do juízo moral em três diferentes níveis: o pré-convencional, o convencional e o 
pós-convencional (KOHLBERG, 1981). Ambos os autores, analisam que é próprio da adolescência 
chegar a uma moral autônoma. No entanto, não se presume correspondência por um lado entre a 
idade cronológica e o desenvolvimento cognitivo, por outro, as fases do desenvolvimento do juízo 
moral. Kohlberg assinalou dois elementos que contribuem para a transição para fases superiores de 
raciocínio moral. O primeiro é o desequilíbrio e a reequilibração cognitiva, o segundo é o 
roletaking, ou seja, a capacidade de se pôr no lugar do outro. Sendo assim, observamos que a 
adolescência encontra, nessa coerência das diferentes linhas evolutivas, sua unidade e também seu 
sentido, dentro da progressão do ciclo vital do indivíduo. O estudo em questão foi considerado pelo 
grupo de acadêmicos como uma abordagem sistemática de conhecimento do campo da psicologia 
da educação, estudo que tem servido as reflexões nas mais diferentes disciplinas da formação no 
curso de pedagogia. 
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O trabalho reúne reflexões dos elementos presentes no processo educativo em educação especial 
tanto da ótica do professor quanto da ótica dos elementos que se relacionam com o alunado. 
Sinteticamente pontua a relação da deficiência com a sociedade e como esta vem ao longo do 
tempo estruturando-se para incorporar este público. Traz a tona também questões relacionadas à 
comunicação, especificamente a relação comunicativa presente na prática educativa da educação 
especial o que permite circunscrever esta reflexão ao desenvolvimento educacional nesta 
modalidade através do conhecimento em artes. Finalizando com apresentação de algumas 
conclusões preliminares que se justificam no ato da inconclusão de qualquer trabalho acadêmico, 
ou seja, na expectativa de que este sirva a mediação de novas discussões.  


