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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma pesquisa cujo objetivo é investigar os fatores que levam o 

professor a optar pela docência em educação especial. Partimos dos pressupostos de Vigotsky 

acerca das relações entre cognição e afeto, bem como consideramos o conceito de 

perezhivanie, introduzido pelo autor no que diz respeito à dimensão afetiva na aprendizagem. 

Para alcançarmos nosso objetivo solicitamos a quinze professores da educação especial de 

uma rede pública do Vale do Paraíba que respondessem a um questionário cujas questões 

versariam em torno dos motivos que os levaram a optar pela educação especial. O estudo nos 

revela que os professores de alunos especiais fizeram sua opção segundo suas experiências 

cognitivo-afetivas estabelecidas ao longo de sua trajetória pessoal e acadêmica. Os 

questionários foram analisados segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin. Pela 

análise dos questionários constatamos que o envolvimento afetivo com a docência em 

educação especial começa a se delinear pela vivência de experiências com indivíduos que 

possuem alguma limitação temporária ou definitiva e que necessitam de alguma adaptação ou 

instrumentalização para atuar no meio social. Para a maioria dos entrevistados a docência 

nessa área exige constante significação e ressignificação de sua prática, pois, segundo a 

análise de suas respostas, o olhar que o docente deve ter em sua atuação é construído pela 

vivência de uma experiência emocional diária. Acreditamos que a presente dissertação pode 

contribuir para a reflexão acerca da docência na educação especial. Esse trabalho insere-se no 

projeto: Interfaces entre os aspectos cognitivos e afetivos na atuação do professor de línguas. 

Palavras chave: Educação especial; Cognição; Afetividade; Vínculo afetivo. 
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ABSTRACT 

This paper presents a research whose aim is to investigate the factors that lead the teachers to 

opt for teaching in Special Education. We are based on Vigotsky’s assumptions about the 

relations between cognition and affection, as well we consider the concept of perezhivanie, 

introduced by the author with regard to the affective dimensions in learning. For reaching the 

proposed objective we asked to fifteen teachers from Special Education in a public network of 

Vale do Paraiba to answer to a questionnaire, whose questions were based on the reasons 

which lead them to choose the Special Education. This study show us that special students’ 

teachers made their option according the cognitive-affective experiences established along 

their personal and academic trajectory. The questionnaires were analyzed according the 

Content Analysis proposed by Bardin. By the questionnaire analysis we can see that the 

affective involvement with the Special Education teaching begin with the existence of 

experiences with individuals that have some temporary or definitive limitation and need some 

adaptation or help to act in the social environment. For most of the interviewees teaching in 

this area demands constant signification and resignification of their practice because, 

according the analysis of their answers, the view the teacher must have of his/her performance 

is built up in a daily emotional experience. We believe that this paper may contribute to the 

reflection on teaching in Special Education. This work is part of the project: Interfaces 

between cognitive and affective aspects in the work of the language teacher. 

 

Keywords: Special education; Cognition; Affection; Affective connections. 
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INTRODUÇÃO 

A educação de alunos especiais, legalmente definidos como alunos que apresentam 

limitações físicas e/ou cognitivas que dificultam ou impedem o seu acesso ao conhecimento 

idade/ano letivo, é uma realidade legalmente instituída nas escolas regulares brasileiras. A 

escola regular é aquela em que o currículo acadêmico está voltado à idade/série dos alunos 

frequentadores. Atualmente esse espaço pedagógico abriga também alunos especiais por isso 

o professor regente da sala trabalha o conteúdo regular adaptando parcial ou totalmente o 

currículo para atender também o aluno especial, que é acompanhado em sala de aula por um 

estagiário. No período contrário às aulas regulares, ele é atendido na mesma escola, num 

espaço conhecido como sala de apoio pedagógico, por um profissional especializado na 

docência em educação especial. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996) 

Temos, portanto, três profissionais da educação trabalhando com esses alunos; um 

com formação específica para a sala de aula regular (o professor regente da sala de aula), 

outro que se encontra em formação (o estagiário) e que também atua em sala regular com o 

apoio do professor regente, e um terceiro, com especialização em educação especial, que atua 

em horário contrário às aulas regulares em salas de apoio pedagógico. 

O objetivo dessa pesquisa é investigar os fatores que levam o professor a optar pela 

docência em educação especial, analizando as representações desse docente, cuja formação 

complementar abrange a habilitação específica para a educação especial e/ou psicopedagógica 

e que atua em horário contrário, nas salas de apoio pedagógico. Partimos do pressuposto de 

que as representações são construídas de acordo com o ambiente e as vivências emocionais do 

indivíduo (perezhivanie), bem como mediante conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

vida. (VIGOTSKY, 1934)  



 12 

De fato, o ambiente pode ser comum a todos, mas o modo como cada um irá refratar 

uma determinada vivência será sempre singular, uma vez que cada um interpreta o ocorrido 

segundo suas características pessoais, seus conhecimentos, sua fase de desenvolvimento e 

suas experiências anteriores. Acreditamos que tal investigação possa ser útil à formação dos 

professores em educação especial, pois há pouca bibliografia, se compararmos com outros 

temas da área da educação. 

Encontramos para o tema, docência em educação especial, alguns relatos em 

trabalhos científicos sobre a atuação em atendimentos psicopedagógicos, descrições de 

síndromes e patologias, bem como alguns caminhos para trabalhar as limitações dos alunos, 

porém na área específica de formação de professores em educação especial, a bibliografia é 

escassa com poucos livros editados e poucos trabalhos acadêmicos disponíveis. 

Sabemos que a docência de alunos especiais demanda uma competência técnica que 

vai além da habilidade de trabalho em salas regulares, pois o aluno especial oferece barreiras 

físicas e cognitivas que dificultam a atuação do professor. Diante desse fato, nossa 

inquietação é: O que faz o docente optar pela educação especial? 

Em nossa pesquisa, tivemos a participação de professores com formação específica 

em educação especial e/ou psicopedagogia, que realizam um trabalho conjunto com os 

professores de salas regulares e que atendem os alunos em horário contrário ao de aulas. Para 

realizarmos nossa investigação, solicitamos que os professores respondessem às seguintes 

questões: 

1. Qual a sua formação inicial? 

2. Há quanto tempo você trabalha no magistério público?  

3. O que motivou você, dentro de sua formação, a se especializar no trabalho com 

crianças especiais? 
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4. Sua história de vida pessoal influenciou sua escolha profissional? Por quê? 

5. O que é trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais? 

6. O que se deve saber para trabalhar com alunos especiais? 

7. Que estratégias você considera importantes para facilitar o contato com esses 

alunos? 

8. Quais são as principais dificuldades para desenvolver seu trabalho? 

9. Em termos gerais, como você avalia os resultados desse trabalho? Por quê? 

A partir deste questionário, levantamos dados que nos permitiram comparar, no 

grupo de professores pesquisados, os aspectos comuns e compartilhados de suas 

representações pessoais sobre o trabalho em salas de apoio, bem como as especificidades 

atreladas ao desenvolvimento de seu trabalho. Para a análise dos questionários utilizamos a 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011), que nos permite analisar conceitos, significados ou 

mensagens contidas nas respostas.  

Este trabalho está dividido em três capítulos e tem como primeiro capítulo um breve 

histórico da educação especial a partir de documentos oficiais como a Lei de diretrizes e bases 

da Educação Nacional (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996), a Declaração de Salamanca 

(ONU, 1994), as Diretrizes Nacionais da Educação Especial (CNE, 2001), e de Gonçalves 

(2010). No segundo capítulo, versamos sobre a teoria de aprendizagem e desenvolvimento de 

Vigotsky (1998), bem como as relações entre os fatores cognitivos e afetivos constituintes do 

desenvolvimento humano. No terceiro capítulo, apresentamos a pesquisa propriamente dita, 

bem como a analise dos dados e nossas considerações sobre o tema. 

A meta do professor da educação especial é compreender e interagir com o aluno, 

independente de sua condição física ou cognitiva, em que o favorável é uma construção 

realizada entre os pares envolvidos no processo ensino-aprendizagem, pelas sucessivas 



 14 

interações entre os sujeitos da ação nos mais diversos ambientes que o aluno especial 

frequenta. 

A regulamentação da educação especial foi um importante passo na escolarização e 

profissionalização do aluno especial. Compreender a trajetória da educação especial no Brasil 

nos auxilia a delinear o percurso da definição de uma proposta pedagógica que garanta ao 

aluno especial uma educação que promova o desenvolvimento de suas habilidades, 

potencialidades e autonomia para possibilitar o exercício das funções da vida prática. 

Essa pesquisa insere-se no projeto: Interfaces entre os aspectos cognitivos e afetivos 

na atuação do professor de línguas, no que tange às representações docentes acerca de 

aspectos pertinentes à educação. 
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CAPÍTULO 1                                                                       

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

1.1 O início da educação especial regulamentada no Brasil 

Conforme Vigotsky (2007), um dos objetivos de uma educação escolarizada para 

alunos especiais é favorecer o contato com formas bem elaboradas de pensamentos abstratos, 

algo que os indivíduos especiais dificilmente conseguiriam, pois a comunicação e a 

compreensão entre indivíduos especiais são deficitárias. Vigotsky explica que, mesmo quando 

estão em momentos de trocas com outros indivíduos especiais, esses indivíduos avançam, mas 

de modo limitado, reduzido e empobrecido. O contato com o indivíduo mais capaz é o que 

impulsiona o seu desenvolvimento cognitivo; sendo, portanto, a inserção dos alunos especiais 

nas escolas regulares um ponto importante a se considerar. 

De acordo com Gonçalves (2010), o registro histórico das ações para fomento e 

estabelecimento de uma educação para pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais no Brasil teve início em 1854, porém até 1889 muito pouco foi feito em relação a 

educação especial no Brasil. Podemos citar as criações das seguintes instituições: Instituto dos 

Meninos Cegos, em 1854, sob a direção de Benjamim Constant e inspirada em modelos 

europeus; Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, sob a direção do francês Edouard Huet; 

Hospital Juliano Moreira, na Bahia, em 1874, marcando o início da assistência médica aos 

indivíduos portadores de necessidades especiais; Escola México, no Rio de Janeiro em 1887, 

para o atendimento de pessoas com deficiências físicas e intelectuais. 

Gonçalves (2010) considera que a história da educação especial no Brasil 

caracterizou-se pela presença de duas vertentes: a vertente médica-pedagógica, em que tanto o 

diagnóstico quanto as práticas escolares estavam pautados em práticas médicas; e a vertente 
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psicopedagógica, em que as práticas escolares e o diagnóstico estavam pautados em princípios 

psicológicos. 

Segundo Gonçalves (2010), com a proclamação da República em 1889, vivemos um 

período em que profissionais de diversas áreas que estudavam na Europa voltaram para o país 

desejosos de empreender mudanças e modernizar o país. Nesse período, tanto a vertente 

médico-pedagógica, quanto a vertente psicopedagógica ganharam representatividade. 

No que tange à vertente medico-pedagógica, Gonçalves (2010) esclarece que foi 

criado o serviço de higiene mental e saúde pública, pois se acreditava que a deficiência mental 

era uma doença tratável e era atribuída a questões de saúde (sífilis, tuberculose, doença 

venérea, pobreza e falta de higiene). Na vertente psicopedagógica, tivemos a reforma nos 

sistemas educacionais pelo movimento da Escola Nova, em que o uso de testes de inteligência 

foi muito difundido. A identificação e o estudo de casos leves de anormalidade na inteligência 

modificou o modo como os indivíduos ligados ao atendimento a indivíduos especiais 

atuavam, e isso modificou também a estrutura da educação especial no Brasil ao mesmo 

tempo em que trouxe alterações para toda a educação nacional, pois a educação especial, 

antes puramente assistencialista, passa a explorar as possibilidades do individuo especial e a 

trabalhar meios de inseri-lo na realidade social. 

Segundo Gonçalves (2010), um elemento que alterou o panorama nacional neste 

período foi a chegada de Helena Antipoff, ao Brasil, em 1929, vinda da França. Ela foi 

responsável pela criação do Laboratório de Psicologia Aplicada, em Minas Gerais, em 1929. 

Seu trabalho inicial foi a organização da educação primária através da criação de classes 

homogêneas. Ela foi responsável também pela criação de serviços de diagnóstico, elaboração 

de classes e escolas especiais. Helena Antipoff criou também, em Minas Gerais, a Sociedade 

Pestalozzi, em 1945, que iria se expandir por todo o país como uma referência de trabalho 
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psicopedagógico em educação especial, além de participar ativamente da implantação da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954. 

Ainda segundo a autora, se a igualdade de oportunidades passou a significar, por um 

lado, a necessidade de atendimento de qualidade e gratuidade na educação especial, passou a 

significar também a segregação daqueles que não atendiam às normas estabelecidas em prol 

de uma adequação da educação a lhes ser oferecida. 

Para Gonçalves (2010), entre 1937 e 1945, o Brasil passou por um período de 

estagnação da educação especial. Neste período, foram registrados apenas trinta novos 

estabelecimentos de assistência à deficiência, nos moldes das instituições estabelecidas por 

Helena Antipoff. Os anos entre 1945 e 1964, após a segunda Guerra Mundial, também nada 

acrescentaram à educação especial. Já no período que compreende os anos de 1950 a 1959, 

houve um aumento da oferta de estabelecimentos de educação especial. A maioria era pública 

e especificamente para portadores de deficiência, mas algumas salas de educação especial 

funcionavam em escolas regulares. Apesar de essas salas funcionarem em escolas regulares, a 

rotina era muito diferente das demais salas da escola. As salas especiais funcionavam nos 

moldes das escolas criadas por Helena Antipoff, de atendimento psicopedagógico voltado à 

necessidade individual do aluno deficiente atendido. Em 1954 a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) criou no Rio de Janeiro a primeira Escola de educação especial, 

que pretendia ter um currículo adaptado às necessidades do aluno especial, mas próximo à 

escola regular. 

Gonçalves (2010) destaca que a criação da Escola de educação especial foi um 

importante passo na escolarização e profissionalização do aluno especial. A partir de 1958, o 

Ministério da Educação lançou campanhas para a educação de pessoas com deficiência como: 

Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), em 1957; e Campanha Nacional de 
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Educação do Deficiente Mental (Cademe), em 1960. Faltava ainda no país uma 

regulamentação nacional para a educação especial escolarizada. 

1.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a educação especial 

Gonçalves (2010) esclarece que, com a criação da LDB 4024, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1961, houve a primeira citação da 

expressão “Educação de Excepcionais” em um documento em nível nacional. Nesta primeira 

edição da LDB, a educação especial era restrita às instituições especializadas e às salas 

especiais em escolas regulares em todo o país. A inclusão se limitava às salas especiais em 

escolas regulares, e o currículo do aluno especial era uma construção a partir de sua 

deficiência e suas habilidades. 

De acordo com o documento Declaração de Salamanca (ONU, 1994, p.1) em 10 de 

junho de 1994, foi realizada uma conferência representada por 88 governos de várias partes 

do mundo, inclusive o Brasil, e 25 organizações internacionais em Salamanca, na Espanha. 

Essa conferência resultou no documento: Declaração de Salamanca, sobre os princípios, 

política e prática em educação especial, que endossaram procedimentos padrões das Nações 

Unidas para equalização de oportunidades para pessoas portadoras de deficiências. Segundo 

essa declaração, as escolas devem acomodar todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. Assim, a escola deve buscar 

formas de educar crianças que experimentam dificuldades de aprendizagem em algum ponto 

durante a escolarização, crianças que possuem necessidades educacionais especiais, bem 

como as crianças bem sucedidas.  

Como contribuição da Conferência, o Brasil, nos moldes da Declaração de 

Salamanca, inseriu a educação especial na educação regular, uma vez que se considera que as 

diferenças humanas são normais e que toda a aprendizagem pode ser adaptada às necessidades 
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das crianças, desde que ela tenha seu ritmo e a natureza do processo de aprendizagem, 

respeitados.  

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB no. 9394/96 foi 

reformulada. Gonçalves (2010) esclarece que a primeira LDB foi criada em 1961 e não 

incluía a educação especial, foi seguida por uma versão em 1971 que vigorou até a 

promulgação da mais recente versão em 1996, quando finalmente, no Capítulo 5, temos o 

estabelecimento das bases da educação especial no Brasil. 

No Capítulo V – “Da Educação Especial”, a LDB define, no artigo 58, que a 

educação especial será uma modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996, p.29) e, no inciso segundo, 

que o atendimento educacional dos alunos especiais 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 regular. Neste mesmo capítulo, temos o artigo 

59, item I, que assegura aos alunos especiais uma adaptação de currículos, métodos e técnicas 

específicas para atender a suas necessidades. 

No item II desse documento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996, p.30), temos a 

terminalidade específica para aqueles que não atingirem o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental em virtude de suas deficiências, bem como o sistema de aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. O item III cita que os 

professores que atendem esses alunos devem ter especialização adequada (nível médio ou 

superior), e os professores da sala regular devem ter capacitação para a integração desses 

alunos. O item IV desse documento trata da educação especial para o trabalho, visando à 

integração do aluno especial na vida em sociedade. 



 20 

Em 03 de julho de 2001, tivemos a aprovação das Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, ou o Parecer 17/2001. Esse parecer (CNE, 2001, item 

4, p.11) aponta a educação especial como “o processo educacional definido em uma proposta 

pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação”. 

O Parecer 17/2001 (CNE, 2001, p.2) foi dividido em dois temas: A organização dos 

sistemas de ensino para o atendimento ao aluno especial, que estabelece o atendimento 

educacional do aluno especial preferencialmente na rede regular de ensino, o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito, acesso aos níveis mais elevados de criação artística e pesquisa segundo 

sua capacidade, bem como a criação de programas de apoio e prevenção, integração social e 

atendimento especializado ao aluno especial. A formação do Professor em que são 

considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos especiais 

aqueles que, em sua formação de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou 

disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas competências para perceber as 

necessidades educacionais especiais dos alunos, flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas do conhecimento, avaliar continuamente o processo educativo e atuar em equipe com 

professores especializados em educação especial. São também professores especializados para 

atuar em salas especiais aqueles que possuem cursos de licenciatura em educação especial, 

complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial. 

(CNE, 2001, p.2). 
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1.3 A educação especial num ambiente de mudanças constantes 

Segundo Veer e Valsiner (1996, p.74), existe um consenso de que as crianças e 

jovens especiais devem ser incluídos em arranjos educacionais, o que nos leva ao conceito da 

escola inclusiva de Vigotsky, que prega uma pedagogia centrada na criança, e na escola capaz 

de educar todas as crianças, inclusive aquelas que possuem desvantagens severas.  

De fato, hoje vemos em nossas escolas alunos especiais frequentando salas regulares, 

com acompanhamento de estagiários, adaptação de matérias, tendo suas necessidades 

individuais atendidas no período contrário, nas salas de apoio. Isso nos leva a uma reflexão: 

sabemos que a afetividade é um dos caminhos para o desenvolvimento cognitivo dos alunos 

especiais, porém qual é o papel da afetividade no desenvolvimento desse indivíduo especial? 

Qual é a relação entre a habilidade afetivo-cognitiva desses professores da educação especial 

e o seu interesse pela docência nas salas de apoio pedagógico? 
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CAPÍTULO 2  

AS IDEIAS DE VIGOTSKY QUANTO AO PAPEL DA AFETIVIDADE 

NO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Segundo Vigotsky (2007, p.104), “Toda pesquisa tem por objetivo explorar alguma 

esfera da realidade”. Nossa pesquisa visa explorar os fatores que levam os professores a 

optarem pela educação especial. A fundamentação teórica está pautada nas ideias de Vigotsky 

(1896-1934) sobre afeto e cognição como fatores indissociáveis que motivam as escolhas 

pessoais dos indivíduos.  

É importante esclarecer que a experiência de trabalho em salas de apoio evidencia 

que o processo de planejamento que guia os professores exige uma mudança constante e uma 

adaptação às respostas e estímulos afetivo-cognitivos. É nos momentos de troca que se 

estabelecem os vínculos afetivos, que o professor estrutura e fomenta as diretrizes de seus 

trabalhos e as mudanças pedagógicas que produzirão os resultados almejados, resultados esses 

que podem ser conceituais, atitudinais ou procedimentais. 

Para Arantes (2004), a educação tradicional e os currículos escolares, ao trabalharem 

de maneira puramente cognitiva as matérias escolares, acabam por priorizar apenas um dos 

aspectos constituintes do psiquismo humano, porém, trabalhar pensamentos e sentimentos, 

dimensões essas indissociáveis, requer dos profissionais de educação a disponibilidade para 

encarar o sentimento e a cognição como objetos de conhecimento disparados nos momentos 

de troca entre os sujeitos. Essa questão das trocas afetivo-cognitivas foi investigada por 

Vigotsky (2007), cujos estudos apontam que as situações de interações sociais favorecem 

situações que ampliam o repertório de aprendizados do indivíduo, mesmo que ele apresente 

limitações físicas ou cognitivas. 
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Vigotsky (2007) esclarece que, quando indivíduos mais experientes produzem uma 

ação, ela pode ser reproduzida por pares menos experientes, mesmo que tenham alguma 

limitação, desde que sejam feitas algumas adaptações à realidade do indivíduo limitado. 

Sendo o indivíduo limitado adaptado à realidade do par mais experiente, acontece a 

diminuição ou a eliminação de barreiras, aumentando a probabilidade de sucesso na aquisição 

do conhecimento. 

2.1 A teoria de Vigotsky 

Vigotsky (2007) não deixou uma teoria pronta, mas deixou registros de uma vasta 

exploração da aprendizagem e do funcionamento da mente, que abre caminhos para novos 

estudos. Suas teorias apontam para o desenvolvimento do individuo como resultado de um 

processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do 

sujeito com o meio e com o outro significativo. Se, no construtivismo de Piaget, temos o 

conhecimento prévio como disparador da aprendizagem, no socioconstrutivismo de Vigotsky 

temos as relações do ser humano com o meio em que vive e com seus pares como elementos 

fundamentais para a constituição do sujeito, que vai modificando e sendo modificado pelo 

contato com o ambiente e com o outro. Aqui o ser humano não é um ser passivo, mas autor e 

personagem da própria história, embora seja historicamente e socialmente constituído. 

Sobre o desenvolvimento do indivíduo nos momentos de interação, Piaget (1994) 

considera que no momento de brincar a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva mais 

avançada do que aquela habitual para sua idade. Segundo o autor, o ingresso da criança no 

universo intelectual se dá pela aprendizagem dos padrões morais, pois para conquistar à 

autonomia moral a criança precisa estabelecer relações de cooperação com os indivíduos que 

atuam em seu entorno. 
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Essa ideia de construção social do indivíduo é presente nos estudos de Vigotsky 

(2007) sobre o processo de aquisição de conhecimento de crianças especiais. Nesses estudos, 

ele observa que “Precisamente porque as crianças retardadas, quando deixadas a si mesmas, 

nunca atingem formas bem elaboradas de pensamento abstrato, é que a escola deveria fazer 

todo o esforço de empurra-las nessa direção, para desenvolver nelas o que está 

intrinsecamente faltando no seu próprio desenvolvimento” (VIGOTSKY, 2007, p.101).  

Veer e Valsiner (1996) esclarecem que, por volta de 1924, “o termo defectologia era 

tradicionalmente usado para a ciência que estudava crianças com vários tipos de problemas 

(defeitos)” (VEER; VALSINER, 1996, p.72). Conforme os autores, nos escritos de Vigotsky 

sobre a defectologia, a ideia da mediação instrumental e social, tão ligada ao trabalho com 

indivíduos anormais quanto com o ser humano normal, está presente. Nos trabalhos de análise 

de comportamento de indivíduos nos moldes de estudos de casos clínicos em reuniões 

coletivas, ele procurou compreender o processo de aprendizado dos indivíduos que 

apresentavam diversos tipos de problema, que eram caracterizados como crianças defeituosas. 

Rapidamente, o rigor e a relevância de seu trabalho o tornaram uma referência, dando-lhe o 

status de consultor de diversos especialistas que trabalhavam com crianças defeituosas, nos 

mais variados institutos do país. 

Para compreender o modo como a escolha docente pela educação especial encontra 

representatividade nas ideias de Vigotsky (2007), o presente capítulo apresenta cinco 

conceitos básicos da psicologia sócio-histórica proposta por Vigotsky, que são: o conceito de 

mediação; os níveis de desenvolvimento do sujeito; a formação do pensamento e da 

linguagem; a formação do pensamento verbal e da linguagem racional e o conceito de 

Perezhivanie (vivência de uma experiência emocional). 
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2.2 O conceito de mediação 

Em seu conceito de mediação, Vigotsky (1998) elaborou críticas às três grandes 

posições teóricas: a teoria cognitiva de Piaget, em que o processo de desenvolvimento de 

conceitos nas crianças precede o aprendizado escolarizado; a teoria baseada no conceito de 

reflexo de Willian James, que postula que o aprendizado se dá pela formação de hábitos, e 

que esse processo acontece juntamente com o desenvolvimento do indivíduo, e a teoria da 

interligação da maturidade e aprendizado, defendida por Koffka, na qual o indivíduo precisa 

estar maduro para avançar no aprendizado, e os avanços do indivíduo em um campo do 

conhecimento humano influenciam os avanços nos demais setores de conhecimento. 

Para Vigotsky (1998), essas teorias isoladamente apresentam falhas. Ele defende a 

relação entre o aprendizado e o desenvolvimento gerados pelo contato concreto com objetos e 

instrumentos como elementos que constituem o rol de conhecimentos prévios que o aluno 

leva para os primeiros anos escolares, mas considera que o uso e apropriação do 

funcionamento desses instrumentos acontecem durante o contato social com outros indivíduos 

(pares mais capazes).  

Assim, Vigotsky (2007) entendia a relação entre o aprendizado e o desenvolvimento 

como uma relação de interação determinada por três níveis de desenvolvimento: o nível de 

desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento potencial, e a zona de desenvolvimento 

proximal. 

Conforme Vigotsky (2007), o nível de desenvolvimento real compreende tudo o que 

a criança é capaz de executar sem o apoio, ou seja, compreende o desenvolvimento já 

completado pelo indivíduo. O nível de desenvolvimento potencial está no campo das 

possibilidades do indivíduo. Compreende tudo aquilo que a criança biologicamente é 

potencialmente capaz de executar; porém, nesse momento, o seu desenvolvimento biofísico a 
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limita. A zona de desenvolvimento proximal é aquela em que a capacidade real do indivíduo 

está em processo de maturação; mas, pela ajuda do par mais experiente, o indivíduo é levado 

a alcançar uma maturidade intelectual “emprestada”, que impulsiona o seu aprendizado. 

Vigotsky (2007) esclarece que “o processo de desenvolvimento progride de forma 

mais lenta e atrás do processo de aprendizado” (2007, p103), ou seja, pela mediação, que é o 

contato social e a manipulação de instrumentos em um grupo com indivíduos mais 

experientes, as crianças se apropriam de conhecimentos que estão além de suas capacidades, 

os quais podem utilizar imediatamente ou compor o rol de conhecimentos a serem acessados 

em aprendizados futuros.  

2.3 Os níveis de desenvolvimento do sujeito 

O modelo dos níveis de desenvolvimento do sujeito de Vigotsky (2007) segue 

condutas interacionistas em que “A melhora de uma função da consciência ou de um aspecto 

da sua atividade só pode afetar o desenvolvimento de outra na medida em que haja elementos 

comuns a ambas as funções ou atividades” (VIGOTSKY, 2007, p. 93). 

Vigotsky (2007) afirma que, se pegarmos como exemplo, duas crianças pré-escolares 

e compararmos seus conhecimentos e habilidades, veremos que cada sujeito apresenta 

características de desenvolvimentos próprios que, mesmo sendo próximos, serão 

determinantes para a composição das habilidades necessárias para novas aprendizagens. Essas 

habilidades estão ligadas ao processo de construção de significados internalizados por cada 

um pelos contatos concretos com os objetos, mediados pelas interferências do outro 

significativo (par mais experiente). Ainda segundo o autor é correto, portanto, afirmar que o 

nível de desenvolvimento do sujeito é determinado pelas interações do sujeito com o meio e 

com o outro. 
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Conforme Vigotsky (2007), nessas interações acontecem as trocas afetivas, pois o 

nível de desenvolvimento real do indivíduo é insuficiente para acessar um conhecimento novo 

que, pela imitação do comportamento do par mais experiente, gera um desenvolvimento que 

compõe a zona de desenvolvimento proximal. Tal conhecimento, após a internalização, passa 

a compor o nível potencial do indivíduo (ação que o indivíduo é capaz de executar). Nas 

trocas afetivas do individuo com o grupo ou com o par mais experiente, surge um novo 

elemento que irá compor o seu processo de construção de significados: as escolhas pessoais. 

Os indivíduos tendem a repetir experiências agradáveis e a protelar ou mesmo abandonar 

experiências desagradáveis; portanto, o momento do aprendizado pela interação social é 

também marcado por experimentações e escolhas que irão compondo o rol de possibilidades e 

oportunidades dos indivíduos. (LA TAILLE, 1992) 

Os estudos de Vigotsky (2007) sobre os níveis de desenvolvimento do sujeito nos 

levam à questão cultural no processo de construção de significados pelos indivíduos. Esse 

processo de construção leva à uma internalização mediada pela cultura. A cultura fornece ao 

individuo os sistemas simbólicos de representação da realidade, permitindo, assim, a 

interpretação pessoal do mundo real. 

2.4 A formação do pensamento e da linguagem 

Para esclarecer a questão da formação do pensamento e da linguagem, Vigotsky 

(1998) utilizou como fonte de estudos as experiências de Koehler e Yerkes com macacos 

antropoides. Segundo Vigotsky (1998), “As experiências de Koehler provaram que o 

aparecimento de um intelecto embrionário nos animais – isto é, do pensamento no sentido 

próprio do termo – não está, de forma alguma, relacionada com a fala”. (VIGOTSKY, 1998, 

p. 41).  
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Vigotsky explica que, em suas experiências, Koehler provou que os conhecimentos 

dos antropoides aconteciam pelo ensaio e erro sem a presença do fator “intencionalidade”. 

Para que o antropoide tivesse êxito na utilização de um instrumento eram necessários que 

todos os elementos que compunham a ação estivessem presentes, e que eles fossem visíveis. 

A ausência de um elemento poderia dificultar ou impedir a ação. No caso da abstração, os 

antropoides eram capazes de utilizar adequadamente materiais de pintura, porém sem 

apresentar a intenção de atribuir qualquer significado ao ato de pintar. Apesar de 

apresentarem um aparelho fonador semelhante ao dos seres humanos (capacidade biológica) e 

um pensamento rudimentar, os antropoides são incapazes de falar. 

Com base nas pesquisas de Yerkes com antropoides, Vigotsky (1998) afirma que 

“Seu aparelho fonador é tão desenvolvido e funciona tão bem quanto o do homem. O que lhes 

falta é a tendência para imitar sons” (1998, p. 46). Sua crítica às pesquisas de Yerkes se deve 

ao fato de que o início da comunicação humana aconteceu por meio de gestos, portanto:  

Se é verdade que os chipanzés possuem o intelecto necessário para aprender 
algo análogo à linguagem humana, e que todo o problema reside na 
capacidade de imitar sons, então eles deveriam ser capazes de dominar, em 
experimentos, alguns gestos convencionais, cuja função psicológica seria 
exatamente a mesma dos sons convencionais (VIGOTSKY, 1998, p. 47). 

Para Vigotsky (1998), os antropoides possuem um vocabulário baseado em situações 

que produzem descarga emocional (medo, prazer, desejo, etc.). A fala emocional dos 

antropoides coincide com o início da fala humana, que também se dá por descargas 

emocionais. O choro ou o balbucio humano como reações emocionais, já nos primeiros meses 

de vida, são suas primeiras falas. Portanto, a raiz genética da elaboração do pensamento tem 

origem na utilização de instrumentos, e a origem genética da fala está na descarga emocional. 

A emoção, portanto, é o primeiro estágio de desenvolvimento da fala, momento em que os 

antropoides param e o ser humano avança.  
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Vigotsky (1998) esclarece que, por volta de dois anos de idade, a fala e o pensamento 

convergem para um mesmo ponto, em que a fala é utilizada para atribuir sentido às coisas. 

Ocorre, então, a passagem da utilização mecânica da fala (descarga emocional) para a 

utilização social da fala, momento em que a curiosidade e a ampliação do vocabulário 

estruturam a elaboração do pensamento, dando sentido às ações e aos instrumentos, 

ampliando a compreensão da organização do mundo à sua volta. 

2.5 A formação do pensamento verbal e da linguagem racional 

Vigotsky (1998) afirma que, quando o pensamento e a linguagem se encontram, 

temos o início da construção do pensamento verbal e da linguagem racional. Todo 

comportamento é uma resposta a um problema a ser enfrentado pelo indivíduo, e toda 

resposta passa necessariamente pelo pensamento e pela memória. Segundo Vigotsky (1998) 

os seres humanos apresentam dois tipos de memória: a memória natural (funções elementares) 

e a memória mediada por signos (funções superiores). 

Sobre a memória natural, Vigotsky (2007) postula que: “Este tipo de memória está 

muito próxima da percepção, uma vez que surge como consequência da influencia direta dos 

estímulos externos sobre os seres humanos” (2007, p.32). Quanto à memória mediada por 

signos, Vigotsky (2007, p32) escreve: “No caso das funções superiores, a característica 

essencial é a estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se 

tornam a causa imediata do comportamento”. Esses estímulos artificiais são os signos e, no 

caso da memória mediada, temos, segundo Vigotsky (2007), que “Esse signo possui, também, 

a característica importante de ação reversa (isto é, ele age sobre o indivíduo e não sobre o 

ambiente)” (VIGOTSKY, 2007, p.33). 

Segundo Vigotsky (2007), no início da formação do pensamento verbal, o ato da 

memorização está ligado a estímulos afetivos, pois a criança entre cinco e seis anos não é 
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capaz de organizar seu pensamento a partir de estímulos artificiais ausentes no ato ou ação. 

Por volta dos 10 a 12 anos, a criança já vivenciou diversas situações de aprendizagem 

mediada e de utilização de signos. Essa criança já possui um repertório de estímulos artificiais 

que acessa e amplia diariamente. Esses signos são construídos no grupo a que pertence e 

constituem sua memória mediada. O pensamento verbal, portanto, nada mais é do que a 

utilização de signos comuns ao grupo a que o indivíduo pertence na elaboração de seus 

pensamentos e ações, e a linguagem racional é aquela que está pautada nos estímulos 

artificiais, ou seja, nesses mesmos signos comuns ao grupo, e que é claramente entendida por 

todos os ouvintes; diferente da linguagem natural, que se situa muito próxima da memória 

afetiva. 

Para Vigotsky (2007), a memória está, portanto, intimamente ligada ao pensamento e 

à fala. Segundo o autor, “À medida que a criança cresce, não somente mudam as atividades 

evocadoras da memória como também o seu papel no sistema das funções psicológicas” 

(VIGOTSKY, 2007, p.47). A aprendizagem mediada forma o rol de estímulos artificiais que 

vão compor os conhecimentos a serem acessados pelos sujeitos. Esses estímulos artificiais 

formam o ambiente cultural que fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação 

da realidade, porém a interpretação pessoal do mundo é uma construção individual, pois o 

início do desenvolvimento do pensamento e da linguagem de cada indivíduo é baseado nas 

emoções vivenciadas individualmente, Isso significa que a interpretação do mundo real é 

pessoal.  Sobre memória e cultura é importante lembrar que, de acordo com Vigotsky (2007) 

temos que: 

A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos 
serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Poder-se ia 
dizer que a característica básica do comportamento humano em geral é que 
os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente e, através desse 
ambiente, pessoalmente modificam seu comportamento, colocando-o sob seu 
controle. (VIGOTSKY, 2007, p.50). 
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Ainda segundo o autor, a aprendizagem é formada pela interação do sujeito com seu 

meio sócio-histórico e com os outros sujeitos que o compõem. Através de sucessivas trocas 

com os pares, o sujeito se apropria dos conhecimentos necessários para interagir no ambiente 

em que está inserido. Logo, todas as suas demais relações serão validadas a partir dessa 

construção inicial. Esses estímulos que formam o ambiente cultural e que fornecem ao 

indivíduo os sistemas de representação da realidade irão compor a sua interpretação pessoal 

do mundo. Essa interpretação é pessoal, pois o início do desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem de cada indivíduo é baseado nas emoções vivenciadas individualmente, em 

interações interpessoais, isso porque a vivência é coletiva, mas a interpretação dessa vivência, 

ou seja, o modo como o indivíduo foi tocado ou modificado por esse vivência é pessoal. 

2.6 A vivência de uma experiência emocional (perezhivanie) 

Segundo Romero (2007), depois de haver estudado as emoções na aprendizagem 

mediada e na formação do pensamento e da linguagem, Vigotsky (1998) parte para o estudo 

das emoções, que culmina com seu livro Teoria das Emoções, escrito entre 1931 e 1933. Um 

ano depois ele vem a falecer deixando a obra inacabada. Nesse momento, as teorias de 

Vigotsky estão em plena formação de um novo conceito de aprendizagem mediada pela 

vivência de uma experiência de troca afetivo-cognitiva, o conceito de perezhivanie. 

Romero (2007) esclarece que “... a maior evidência da presença de afetividade 

expressa na obra de Vigotsky talvez esteja no conceito de perezhivanie. A tradução do termo 

para experiência emocional vem diretamente do inglês, uma tentativa de correspondência que 

nem mesmo os tradutores consideram satisfatória”. (ROMERO, 2007, p.7) Assim como 

saudade é uma palavra de origem latina, sem palavra similar no vocabulário saxão, a palavra 

“perezhivanie” não encontra similaridade em inglês ou português.  



 32 

De acordo com Romero (2007, p.7) “A palavra perezhivanie é iniciada pelo afixo 

pere, que significa novamente, e zhivanie deriva da raiz do verbo zhit, que significa viver”.  

Perezhivanie seria, portanto, reviver uma experiência emocional, ou conforme Romero (2007, 

p. 8), “A experiência emocional seria a interpretação e o efeito, atravessados pela emoção, 

que a criança elabora para determinado evento significativo vivenciado em seu ambiente”. 

Segundo Vigotsky (1934), o desenvolvimento de uma criança dependerá da forma 

como ela experimenta os acontecimentos e situações no ambiente, isto é, dependerá de como 

ela se torna consciente de interpretar e emocionalmente filtrar um certo evento, segundo suas 

características idiossincráticas, seu nível de desenvolvimento, suas experiências afetivas 

anteriores, seus conhecimentos já adquiridos. Isso explica por que somos capazes de julgar de 

forma diferenciada os eventos pregressos de nossa existência segundo a maturidade e 

compreensão que vamos adquirindo com o tempo. Um mesmo acontecimento pode ter gerado 

pânico quando éramos crianças, mas pode provocar risos ao nos recordarmos dele novamente. 

Isso ocorre porque vamos sempre aprendendo e ressignificando nossas experiências. Por isso, 

não existem pessoas semelhantes, ainda que se trate de gêmeos criados na mesma família e do 

mesmo modo. Cada um deles filtrará a experiência de forma única e singular, segundo a 

síntese de suas aprendizagens e vivências já adquiridas (SILVA; ABUD, 2012).  

Vigotsky (1934) acredita que os fatores essenciais para explicar a influência do 

ambiente no desenvolvimento psicológico da criança e no desenvolvimento de sua 

personalidade consciente são suas experiências emocionais (perezhivanie) em relação a 

qualquer evento ou aspecto de seu ambiente. Isso significa que o mais importante não é o fato 

em si, mas como a criança o interpreta através do prisma da experiência emocional. 

Ao transportar a ideia contida no conceito de perezhivanie que compõe a teoria sócio 

interacionista de Vigotsky (1934), temos nas escolhas do indivíduo adulto uma síntese de suas 
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aprendizagens e experiências vividas ao longo de sua vida. Esse indivíduo é uma construção 

sócio-histórica que, pelas sucessivas interações com o outro e com o meio em que vive, está 

sempre se reorganizando, se reescrevendo, se adaptando às mudanças e às novas 

aprendizagens. 

Acreditamos ser importante esclarecer que essa questão da vivência de uma 

experiência emocional foi importantíssima em nosso trabalho, pois é justamente o modo como 

os indivíduos interpretam certos eventos em suas vidas (perezhivanie) que direciona suas 

escolhas e, no caso dos docentes dessa pesquisa, levou-os a optar pela educação especial.  

De fato, entre todos os conceitos que compõem a teoria sócio-cognitiva de Vigotsky, 

temos, no conceito de perezhivanie, a cognição e o afeto como fatores indissociáveis e 

motivadores dos aprendizados. É o afeto e a cognição presentes em todas as interações 

sociais que impulsionam e direcionam as escolhas pessoais dos indivíduos, e que irão compor 

paulatinamente a essência de cada indivíduo.  

Ao nos remetermos ao docente das salas de apoio e ao nos reportarmos ao conceito 

de mediação, vemos o sujeito sendo modificado pela colaboração e presença do outro 

especial. No conceito de perezhivanie, vemos como o indivíduo filtra os eventos e os 

ressignifica de maneira singular. 

Em nossa pesquisa, as questões “O que motivou você, dentro de sua formação, a se 

especializar no trabalho com crianças especiais?” e “Sua história de vida pessoal influenciou 

sua escolha profissional?” revelam que a presença do indivíduo com necessidades especiais 

na vida dos docentes pesquisados, bem como o modo como essa experiência foi filtrada 

emocionalmente pelo docente, ao que tudo indica instigaram este último a compreender os 

motivos da limitação do aluno especial e a auxiliá-lo. Esse contato gerou uma troca afetivo-
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cognitiva que foi delineando a competência necessária para o exercício da docência em 

educação especial. 
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CAPÍTULO 3  

A PESQUISA 

Para efetuarmos nossa pesquisa, utilizamos como instrumento metodológico a 

Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011). De acordo com a autora, “A análise de 

conteúdo visa ao conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica etc., 

por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de 

uma amostra de mensagens particulares” (BARDIN, 2011, p. 50). Partimos do pressuposto de 

que o desenvolvimento sociocognitivo é produto da construção das aprendizagens e das 

experiências emocionais do indivíduo nas interações com o meio social em que vive. 

Mediante um instrumento de comunicação, segundo Bardin (2011), é possível 

investigar conceitos, significados ou mensagens contidas nesses instrumentos. A análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, amparada em dois polos: o 

rigor com a transcrição dos os elementos que compõe o instrumento da pesquisa, neste caso o 

questionário destinado aos professores da educação especial; e a necessidade de ir além da 

leitura do texto na análise desse instrumento, ou seja, de buscar nas respostas dos 

entrevistados os elementos cognitivos e afetivos que componham os fatores que os levaram à 

opção pela docência em educação especial. 

De acordo com Bardin, “Classificar elementos em categorias impõe a investigação 

do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir seu agrupamento é a 

parte comum existente entre eles” (BARDIN, 2011, p.148). 

Segundo a autora, os critérios de categorização podem ser: semântico, sintático, 

léxico e expressivo. O critério de categorização que utilizamos nessa pesquisa é de categorias 

temáticas. Nessa etapa de nossa pesquisa, elaboramos as tabelas de acordo com as nove 
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questões dissertativas. Cada uma das nove questões gerou uma tabela e, as respostas 

semelhantes foram agrupadas por categorias temáticas. De acordo com a semelhança entre as 

respostas obtínhamos uma categoria. Assim, cada uma das questões compôs uma tabela com 

os seguintes ítens:  

Categoria Quantidade Percentual (%) Exemplos 
Elaboradas de acordo 
com as semelhanças 
entre as respostas. 

Número de 
indivíduos que 

compõe a categoria. 

Porcentagem de 
indivíduos por 

categoria em relação 
ao número de 
entrevistados. 

Exemplos 
significativos da 
categoria listada 

O percentual contido nas tabelas diz respeito às categorias e não ao número de 

entrevistados, pois um sujeito pode evidenciar duas categorias em sua resposta. 

3.1 Universo da pesquisa 

Nossa inquietação foi investigar os fatores que levaram o professor a optar pela 

docência em educação especial. Para encontrar as respostas, realizamos nossa pesquisa em um 

município, no interior do Estado de São Paulo, com a participação voluntária de quinze 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) das salas de 

apoio pedagógico. No Brasil, o funcionamento dessas salas de apoio e da educação especial 

nas instituições públicas e privadas do país está amparado por duas diretrizes nacionais: a 

LDB no. 9394/96 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996) e detalhadamente no Parecer no. 

17/01 (CNE,2001), cuja explicação se encontra no capítulo 1, A educação especial no Brasil, 

desta dissertação. 

Esses professores realizam trabalhos com os alunos especiais em horário contrário 

ao horário de aulas. Esse horário estendido, que compreende os períodos matutino e 

vespertino, compõe a carga horária total do aluno especial. As aulas em salas regulares, ou 

seja, as salas onde acontece a educação regular do país contam com a presença de estagiário e 
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com o apoio logístico e pedagógico dos professores das salas de apoio. Nestas salas, o aluno 

comparece em horário contrário e recebe apoio individualizado e comprometido com seu 

desenvolvimento sociocognitivo, dentro de suas potencialidades e de suas possibilidades. 

Os professores das salas de apoio, além da competência técnica para a docência 

em salas regulares, precisam comprovar especialização em educação de pessoas portadoras de 

necessidades educacionais específicas em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado ou 

doutorado. Além de especialização, os caminhos que os levam às salas de apoio exigem desse 

docente um envolvimento que vai muito além dos encontros nos momentos regulamentados 

pela instituição escolar. Visitas à casa dos alunos e hospitais onde eles possam estar sendo 

atendidos, bem como contato com os diversos especialistas que possam estar atendendo sua 

clientela fazem parte da rotina de muitos desses profissionais. 

Os sujeitos da pesquisa foram entrevistados em encontros previamente 

combinados. Tivemos inicialmente dificuldade para conciliar os horários, solucionamos o 

problema com entrevistas marcadas no final do expediente dos entrevistados. Autorizados 

pela chefia direta, os entrevistados iniciavam o encontro no final do expediente e estendiam 

esse período até o final da entrevista (geralmente mais uns quinze ou vinte minutos além do 

expediente normal). A duração das entrevistas dependeu em grande parte do envolvimento do 

entrevistado com as questões, porém em média durou uma hora. As questões foram feitas 

oralmente, e as respostas do entrevistado foram anotadas na folha das questões. Após o 

recolhimento de todos os questionários, as respostas foram digitadas em conformidade com o 

conteúdo escrito. 
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3.2 O instrumento da pesquisa 

O questionário que compõe o corpus desta pesquisa está nos anexos II e III desta 

dissertação, em que também consta o modelo de “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” que se encontra no Anexo A, e que é parte integrante deste instrumento de 

pesquisa. A partir desse questionário, respondido por quinze professores da educação 

especial, levantamos dados que nos permitiram comparar, entre o grupo de professores 

pesquisados, as suas representações, formadas pelas suas experiências de vida. Certamente, 

foram tais representações que os levaram à opção pelo trabalho em salas de apoio. 

3.3 A análise dos dados 

No primeiro momento de análise das respostas, temos, segundo Bardin, “A leitura 

flutuante - A primeira atividade consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar 

e conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2011, 

p.126). Apesar de as respostas apresentarem um caráter pessoal aparentemente particular, ao 

analisarmos os dados colhidos, pudemos notar que é possível a elaboração de categorias que 

abrigam os fatores motivacionais que se repetem em várias respostas. Os percentuais são 

relativos às categorias presentes nas respostas dos sujeitos, e não à quantidade dos 

participantes da pesquisa. Muitas vezes, há mais de uma categoria nas respostas. 

3.4 A interpretação dos dados da pesquisa 

Sobre a interpretação dos resultados obtidos temos, de acordo com Bardin (2011); “O 

analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências 

e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos – ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas” (BARDIN, 2011, p.131). Essa etapa consiste na interpretação dos 
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dados contidos nas nove tabelas elaboradas a partir do instrumento de nossa pesquisa, que são 

os questionários respondidos pelos docentes da educação especial. 

As respostas obtidas em cada questão são classificadas em quatro colunas: a primeira 

coluna se refere às categorias, ou seja, o conjunto de requisitos que direcionam a análise da 

questão; a segunda coluna se refere à quantidade de entrevistados que atendem à categoria 

descrita; a terceira coluna se refere ao percentual que corresponde ao número de docentes 

entrevistados nesta pesquisa; a quarta coluna apresenta os exemplos de respostas que 

correspondem às categorias apresentadas na tabela. 

A primeira tabela foi formada a partir de uma questão objetiva, porém suas respostas 

discursivas nos permitiram observar o início da trajetória de especialização em educação 

especial entre os docentes pesquisados. Na categorização da primeira questão, obtivemos a 

seguinte tabela:  

Tabela 1: Qual a sua formação inicial? 

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Magistério. 9 60% Entrei na prefeitura e a exigência era o 
magistério. Eu passei no concurso da 
Prefeitura e do Estado, optei pela prefeitura. 
Depois de uns anos fiz a Pedagogia, resolvi 
me especializar, pois o comportamento da 
criança te intriga e você vai buscando, 
surgiu a Psicopedagogia, amei o curso, me 
ajudou muito e hoje estou finalizando 
psicanálise. 

Minha formação inicial foi o magistério, 
com ele comecei a trabalhar no magistério 
público com educação infantil ( crianças de 
4 a 6 anos), depois fui me especializando, fiz 
pedagogia e a pós-graduação em 
psicopedagogia 
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Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

2. Pedagogia. 5 33% Pedagogia, após eu resolvi fazer em 
educação especial, fiz então novamente a 
pedagogia, porém desta vez em educação 
especial, porque a pós, apesar de embasar o 
trabalho não me garantia uma boa 
classificação e, com a graduação em 
educação especial, garantia uma melhor 
classificação. 

Pedagogia, após eu resolvi fazer uma pós em 
psicopedagogia.  

3. Letras. 1 6% Letras, pedagogia, posteriormente 
psicopedagogia, mestrado e doutorado na 
PUC – SP. 

Pela análise das respostas, notamos que o desejo inicial dos docentes das salas de 

apoio era a docência em salas regulares. É comum a todos os docentes pesquisados o fato de 

que não iniciaram sua docência em salas de apoio pedagógico, ou pela habilitação específica 

para o trabalho com alunos especiais, mas sim pelo magistério regular. Posteriormente, todos 

buscaram a especialização necessária, e hoje todos estão muito além do legalmente exigido 

para atuação em salas de apoio pedagógico. Isso nos revela que esses docentes inicialmente 

entraram em contato com a realidade do aluno especial incluso, nas salas de aula do ensino 

regular. No decorrer de sua docência, sentiram a necessidade de compreender e atender de 

modo mais significativo esses alunos especiais e foram se especializando e alterando sua 

trajetória profissional. 

A segunda questão nos forneceu elementos discursivos que possibilitaram a análise 

do envolvimento dos docentes e o seu compromisso com a educação especial como algo bem 

definido em suas escolhas profissionais. Obtivemos nessa questão o seguinte quadro: 
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Tabela 2: Há quanto tempo você trabalha com crianças especiais? 

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Mais de 
10 anos  

10 66% Faz 11 anos que eu ingressei na sala especial 
e, nunca retornei à sala de aula, não tenho 
pretensões de voltar, desde que fiz essa 
escolha tenho procurado me manter atualizada 
na área. 

Eu ingressei na sala especial há 11 anos e, não 
retornei à sala de aula. Identifico-me muito 
com o meu trabalho, não tenho pretensões de 
voltar à sala regular. 

Em sala regular sempre tive contato com 
deficientes. Em sala de recursos trabalho Há 
11 anos. 

Bem, fiquei somente 3 anos “afastada” deles, 
porque estava trabalhando como especialista. 
Quando retornei voltei à minha ocupação 
anterior, portanto são dezoito anos de 
dedicação e amor.  

2. Menos de 
10 anos 

5 33% Há 8 anos. Importante mencionar que os 
alunos com os quais eu trabalho não são 
crianças com patologias comprovadas. 
Possuem integridade física, mental e 
psicomotora (aparente), no entanto não 
conseguem aprender. 

Em sala de aula venho recebendo essas 
crianças há uns 10 anos, porém no trabalho 
específico de sala de recursos estou há 1 ano.  

Na categorização dessa questão, obtivemos entre os entrevistados um percentual de 

66% para a primeira categoria, ou seja, profissionais que trabalham na docência especial há 

mais de dez anos, e 33% para a segunda categoria, que compreende os profissionais 

entrevistados que trabalham na docência especial há menos de dez anos. Apenas um dos 

docentes desta pesquisa deixou a sala de apoio por outra função, por três anos, após esse 

período regressou para a educação especial e permaneceu nessa função até o ano da pesquisa.  
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Nos exemplos vemos que os professores entrevistados têm se mantido ano após ano 

nas salas de apoio reafirmando essa escolha a cada atribuição de aulas no início do ano letivo. 

As respostas da tabela 2 corroboram essa afirmação. 

As respostas à terceira questão nos forneceram a seguinte tabela: 

Tabela 3: O que motivou você, dentro de sua formação, a se especializar no trabalho com 

crianças especiais?  

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Relações 
interpessoais 

06  40%  Ver o carinho que as crianças têm por 
aqueles que se interessam por elas. 

Vi que para trabalhar com crianças especiais 
é necessário muito carinho e muita 
paciência. 

2. Preocupação 
com o 

aproveitamento 
do aluno. 

05 33% O fato de receber crianças com necessidades 
especiais em sala de aula e querer fazer um 
trabalho de qualidade com elas. 

Pela preocupação que eu tinha com as 
crianças que não aprendiam. 

Senti vontade de entender o que leva 
crianças a ocuparem a mesma sala de aula e, 
uma aprender e a outra não. 

Foi uma opção por um trabalho diferenciado 
com um grupo específico de alunos, na 
busca da eficiência.  

3. Necessidade 
de desafios. 

05  33%  Primeiro porque eu já trabalhava na 
Educação Infantil há 18 anos na educação 
infantil e queria desafios.  

Principalmente, a busca de novos desafios, 
consequentemente a aprendizagem de outros 
processos educacionais e participação junto 
a uma área muito diferente da minha 
formação.  

Eu já atuava em sala de recursos e sentia a 
necessidade de embasamento teórico para a 
prática. 
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Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

O que mais me motivou foi à busca de 
novos conhecimentos, e o desejo de 
compartilhar experiências e estabelecer 
parcerias com familiares e profissionais da 
área. 

A terceira questão analisada se refere aos motivos que levaram os docentes à 

especialização em educação especial. As respostas obtidas foram agrupadas em quatro 

categorias. Na primeira categoria obtivemos as “relações interpessoais”, como a motivação 

mais citada, com 40% dos entrevistados. As relações interpessoais nos remetem à refração, 

que é a capacidade que o indivíduo tem de se sentir tocado pela presença do outro, é o modo 

como cada indivíduo toma consciência e interpreta emocionalmente suas vivências.  

O modo que cada indivíduo vê uma pessoa limitada é pessoal, e particularmente 

entre os docentes que trabalham em educação especial, notamos essa fascinação por aprender 

a olhar o outro, a compreender o outro e interagir com o outro como um dos fatores que 

impulsionam essa mudança de trajetória, esse despertar do afeto, para 33% dos entrevistados. 

Pelas respostas oferecidas, os professores consideram o carinho e a atenção como 

fatores essenciais para garantir um bom trabalho. Na visão dos docentes entrevistados, os 

aspectos cognitivos, tais como a competência profissional e o conhecimento das 

especificidades das crianças com necessidades especiais, são tão necessários quanto a 

disponibilidade emocional para acolher esses alunos. A categoria “preocupação com o 

aproveitamento do aluno” foi mencionada em 33% dos entrevistados, o que nos remete ao 

fato de que o professor deseja constatar que houve realmente aprendizagem, e não apenas 

acolhimento e proteção. 
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Na terceira categoria obtivemos a “Necessidade de desafios” para 33% dos 

entrevistados, o que nos revela que é o aspecto auto motivador, representado pela necessidade 

de respostas aos questionamentos que o trabalho com alunos especiais impõe que os 

impulsiona na busca de conhecimentos, o que não deixa de ser também marcadamente um 

fator afetivo ao representar uma tentativa de compreender o outro. 

Dois pontos nesses dados colhidos nos remetem aos conceitos de perezhivanie, 

mediação e de níveis de desenvolvimento de Vigotsky. Podemos observar o aspecto afetivo 

nas respostas a essa questão representada por um grupo significativo de palavras, presentes 

nos quinze questionários. Em algum momento de todas as respostas a essa questão, temos 

palavras como: carinho, participação, desejo, amor e dedicação. A inserção do docente no dia 

a dia do aluno especial ocorreu pela preocupação que esse docente tinha com as crianças que 

não aprendiam, pelo fato de receber crianças com necessidades especiais em sala de aula e 

querer fazer um trabalho de qualidade com elas.  

No conceito de perezhivanie notamos que a influência do ambiente no 

desenvolvimento do indivíduo depende também do grau de entendimento, percepção e 

compreensão que o indivíduo tem sobre o acontecimento que ele está vivenciando. Os 

momentos de troca com os alunos especiais despertaram nesses docentes da educação especial 

um desejo de observar e experimentar possibilidades de contato mais próximo, mais focado 

no aluno que não aprende. Esse desejo de conhecer guiou sua opção pela percepção e 

compreensão do modo como o aluno especial responde aos momentos de trocas afetivo-

cognitivas e foi um dos fatores que os levaram à escolha pela docência em educação especial. 

Em todas as respostas obtidas nessa questão, vemos a base afetiva apresentada como 

elemento fundamental para o desenvolvimento da ação docente. Notamos a presença de 

docentes que dão condições para que o aluno aprenda e que constroem seu próprio 
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aprendizado, sua base de atuação, não apenas na busca de informações, mas também em sua 

prática diária, no trato com o outro. Remetendo-nos a Vigotsky, “... o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram 

na vida intelectual daqueles que as cercam” (VIGOTSKY, 2007, p.100). 

Para o autor, a construção dos conhecimentos do aluno especial é um campo de 

negociações; nele, o docente precisa encontrar caminhos para completar as lacunas que suas 

limitações físicas e intelectuais impõem. Por isso, 

Precisamente porque as crianças retardadas, quando deixadas a si mesmas, 
nunca atingem formas bem elaboradas de pensamento abstrato, é que a 
escola deveria fazer todo esforço para empurra-las nessa direção, para 
desenvolver nelas o que está intrinsecamente faltando no seu próprio 
desenvolvimento (VIGOTSKY, 2007, p.102). 

Essa definição de construção de conhecimento do aluno especial ilustra um 

envolvimento que engloba muito mais que saberes técnicos. Ele exige desse docente uma 

competência afetivo-emocional que apenas o dia a dia da docência em educação especial pode 

fornecer. O docente da educação especial precisa desenvolver a habilidade de sentir, olhar e 

compreender as necessidades do aluno especial, construindo, assim, um conhecimento que vai 

além do seu histórico médico e das competências necessárias para o exercício da função 

docente. São habilidades fundamentadas no contato diário com o aluno, no trabalho em 

conjunto com todos os que com ele interagem e nos diversos ambientes que o aluno especial 

frequenta. 

A quarta questão leva os docentes entrevistados a refletirem sobre a influência de sua 

história de vida sobre suas escolhas profissionais. A partir das respostas, elaboramos a 

seguinte tabela: 
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Tabela 4: Sua história de vida pessoal influenciou sua escolha profissional? Por quê? 

SIM 

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Aspectos 
Emocionais 

 

06 40% Sim, pois minha mãe era uma pessoa dita 
“normal” e uma doença a colocou na cama. 
Isso me chocou e me revelou uma verdade: 
qualquer pessoa pode se ver um dia na 
situação deles. 

Sim, tive uma experiência com uma amiga que 
era normal e após um acidente ficou 
transformada.  

Sim! E muito... Meu pai foi professor e 
coordenador pedagógico na rede pública.  

2. Necessidade 
de Desafios. 

 

04 26% Fiquei 15 dias numa sala especial no estado e 
logo a prefeitura me chamou e eu optei por ir 
para lá trabalhar com Ed. Infantil, logo que 
pude voltei para a educação especial. 

Sim, devido a diversidade de experiências pois 
já atuei desde a Ed. Infantil até o ensino médio 
e também pela formação em arte, que é um 
dos caminhos no trabalho.  

3. Preocupação 
com o 

aproveitamento 
do aluno. 

02 20% Sim. Porque eu estudei com uma irmã com 
dificuldade de aprendizagem. 

Sim, sempre fiz o que pude para auxiliar 
alunos em dificuldade e, vi na psicopedagogia 
uma possibilidade de ajudar. 

 

NÃO 

Categoria Quant. Percentual 

(%) 

Exemplos 

1. Possibilidade 
de ampliar os 

conhecimentos. 

02 20% Não, o que mais me motivou foi a busca de 
novos conhecimentos, e o desejo de 
compartilhar experiências e estabelecer 
parcerias com familiares e profissionais da 
área.  
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Não sei se influenciou, mas sempre fui 
voltada para as questões dos 
relacionamentos e comportamentos. O olhar 
para o diferente eu já possuía. 

2.Outros . 01 6% Não, foi um convite da SME (Secretaria 
Municipal de Educação). 

 Nas respostas do item SIM, obtivemos um exemplo do conceito de perezhivanie de 

Vigotsky, pois as experiências emocionais do contato do sujeito com o indivíduo especial 

refletiram em sua consciência e interferiram na sua motivação pela escolha docente em 

educação especial. Vigotsky (1934) apresenta no conceito de perezhivanie a vivência de 

experiências emocionais atravessada pela emoção, em que um mesmo evento que pode ser 

vazio de possibilidades para um indivíduo pode ser cheio de significados para outros. Nos 

exemplos apresentados a essa questão vemos que 40% dos entrevistados que vivenciaram 

experiências com indivíduos especiais aludiram à limitação do outro e a seu desejo de 

interpretar e compreender as dificuldades como elemento formador de seus valores e de suas 

escolhas profissionais.  

Segundo Romero, “A experiência emocional seria a interpretação e o efeito, 

atravessados pela emoção, que a criança elabora para determinado evento significativo 

vivenciado em seu ambiente.” (ROMERO, 2007, p.8). De fato, ao analisarmos os exemplos 

do item SIM a essa questão, vemos a afetividade apresentada como motivador da escolha 

docente, principalmente pela convivência com o outro limitado, a consciência de sua 

limitação e a impotência diante dessa descoberta. 

A história de vida pessoal dos sujeitos, na forma da inquietação que o outro lhe 

imprime, pelo contato com o outro especial, pela necessidade de conhecer caminhos que 

auxiliem esse indivíduo, pela preocupação com seu desenvolvimento, é um elemento 

motivador que influenciou suas escolhas profissionais. 
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Aqueles que responderam NÃO a essa questão, representam 20% dos entrevistados e 

indicaram que a possibilidade de ampliar os conhecimentos foi o elemento motivador da 

escolha pela docência em educação especial. Considerando-se que todo o trabalho com o 

aluno especial é marcado pelo estabelecimento de vínculos, que se traduzem em observação 

de comportamentos e estabelecimento de trocas cognitivo-afetivas que favoreçam seu 

aprendizado, vemos que o desejo de conhecer o outro, de vivenciar experiências que 

favoreçam seu aprendizado também está presente nas questões deste ítem (NÂO).  

A comunicação e as trocas sociais compõem o ambiente em que sucessivas ações e 

interações sociais acontecem. É nesse ambiente de trocas que o docente vai construindo o 

campo afetivo-cognitivo que o motiva a se interessar pelo indivíduo que não aprende. A 

relação do indivíduo com o ambiente se altera constantemente a cada estágio do seu 

desenvolvimento pessoal, assim o interesse crescente pelo aluno especial e a necessidade de 

compreendê-lo e conhecê-lo leva esses docentes à docência em educação especial na forma de 

escolha pelas salas de apoio, local privilegiado para as trocas com indivíduos especiais. São as 

sucessivas interações com todos os indivíduos presentes na ação pedagógica, tais como os 

pais, os professores das salas regulares, os profissionais de outras áreas envolvidos com as 

dificuldades dos alunos e o próprio aluno especial, assim como as respostas ao trabalho 

realizado que motivam o trabalho do docente em educação especial. (SILVA, 2008) 

Assim, não é o evento em si, no caso, a escolha pela educação especial ou a 

possibilidade de ampliar os conhecimentos do docente, que desempenha papel relevante na 

escolha desses indivíduos, mas a experiência emocional que esses docentes experimentaram 

em seu ambiente de trabalho através de sucessivas ações e interações sociais, visando ao 

aprendizado do aluno especial presente em suas salas de aula regulares. A abordagem 

Vigotskyana do processo de desenvolvimento do indivíduo atesta que a afetividade e a 
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cognição caminham juntas na constituição da pessoa à medida que o homem é um ser 

socialmente e historicamente constituído (VIGOTSKY, 2007). 

Localizando o docente da educação especial na teoria de Vigotsky (2007), vemos a 

questão afetiva e a inquietude cognitiva, que é representada pelo desejo de conhecer as 

necessidades do outro, como elementos anteriores à sua escolha profissional. Vemos em todos 

os exemplos apresentados, tanto no item SIM como no item NÃO, a vivência emocional 

como fator cognitivo afetivo que justifica sua escolha pela docência em educação especial.  

Na quinta questão analisamos a visão do docente sobre o seu trabalho na educação 

especial. A partir das respostas dos entrevistados, obtivemos a seguinte tabela: 

Tabela 5: O que é trabalhar com alunos especiais?  

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Valorização 
do ambiente de 

troca 
pedagógica 

 

6 40% Trabalhar com esses alunos é compreender 
que no seu tempo e com respeito e amor 
todo mundo é capaz de aprender. 

É ter um olhar atento e cuidadoso ao ser 
humano, valorizando suas capacidades e 
potencialidades. 

2. Superação de 
Desafios. 

5 33% É um desafio constante, porém muito rico 
repleto de surpresas e emoções. É como 
lidar com uma pedra preciosa. 

Quando eu entrei na escola vi que as salas 
eram de crianças excepcionais e eu não 
queria aquilo para mim, aquilo me 
incomodava... Hoje eu trabalho com 
crianças com todo o tipo de problemas, 
inclusive deformidades físicas, e isso me 
encanta. Você tem que fazer a diferença na 
vida da criança... Pena dessas crianças todo 
mundo tem...  

3.  Satisfação 
emocional 

3 20% Entrar na sala é encontrar sorriso, amor, 
alegria de receber uma visita. A minha sala 
especial era muito bagunceira, eles eram 



 50 

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

felizes, eu bagunçava a sala junto com eles,. 
Eu sempre fui feliz na educação especial. 

É entrar em um ambiente cheia de gente 
com um potencial enorme e uma expectativa 
baixíssima, as grandes conquistas aqui 
acontecem a partir de pequenos passos... 
Verdadeiros milagres acontecem aqui 
dentro... Deus mora aqui. 

4. Possibilidade 
de frustração 
pessoal. 

1 6% No caso dos meus alunos que, embora 
pareçam “normais”, não conseguem 
aprender os conteúdos escolares com 
facilidade, carregam defasagem de conteúdo 
que se perpetuam no decorrer da 
escolarização e isso é muitas vezes, 
frustrante. 

Nesta questão, pela análise dos exemplos, além do aspecto afetivo, notamos que o 

docente acredita nas possibilidades, capacidades e potencialidades do aluno especial pelas 

respostas que esse aluno oferece às intervenções pedagógicas por ele realizadas. Na análise 

das categorias dessa questão, vemos que o envolvimento do docente é afetivo cognitivo; pois, 

na medida em que ele media a relação do aluno especial com o ambiente escolar, ele modifica 

seu comportamento em sintonia com as respostas que o aluno especial fornece, favorecendo a 

aquisição de habilidades e as aprendizagens desse aluno. 

Notamos, portanto, a presença de elementos que nos remetem ao conceito de 

aprendizagem mediada e de perezhivanie. Trata-se, segundo Vigotsky (1998), de um 

desenvolvimento interno do indivíduo, e ocorre segundo a maneira como o indivíduo filtra os 

elementos ambientais e pessoais que compõem o seu entorno. Para Vigotsky (1998), a 

formação da consciência pela vivência é formada por sucessivas estruturações e 

reestruturações que se manifestam constantemente ao longo da vida dos sujeitos. 
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Considerando que existem momentos de crise no desenvolvimento da consciência, 

quando se trata de educação especial, entendemos esses momentos de crise como as barreiras 

cognitivas impostas pelo aluno especial, e as estruturações e reestruturações como as 

respostas do aluno especial às trocas vivenciadas por ele e seu mediador socioinstrumental, ou 

seja, o docente das salas de apoio, e pelas trocas afetivas que se estabelecem nos atendimentos 

por eles vivenciados. 

Ao analisarmos os exemplos dessa questão, obtivemos as seguintes habilidades 

cognitivo-afetivas em evidência: 1. Aprender a ver capacidades, possibilidades e 

potencialidades no aluno especial; 2. Ter consciência das capacidades, possibilidades e 

potencialidades desse aluno (compreensão do outro pelas sucessivas significações e 

ressignificações que se estabelecem nas trocas afetivo-cognitivas compartilhadas pelo docente 

e o aluno especial). Temos também na quarta categoria dessa questão a frustração pessoal 

diante do aluno que não aprende, diante da barreira cognitiva imposta pelo aluno especial ao 

aprendizado. 

A nossa sexta questão propõe aos docentes entrevistados uma reflexão sobre os 

saberes necessários à docência em educação especial. Na análise dos exemplos, vemos que os 

docentes não se reportaram a teorias educacionais, mas utilizaram os princípios que regem sua 

prática e suas concepções de ensino-aprendizagem na educação especial a partir dos 

conhecimentos construídos em sua trajetória profissional e nas interações com o aluno 

especial em seu trabalho diário de observação, experimentação e intervenção pedagógica.  

Pela análise das respostas dos docentes, obtivemos a seguinte tabela: 
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Tabela 6: O que se deve saber para trabalhar com alunos especiais?  

Categoria Quant. Percentual 

(%) 

Exemplos 

1. Conhecer 
a pessoa do 

aluno. 

7 46% Ter conhecimento do quadro clinico do aluno, 
da história familiar e da história de vida dele... 

Depois vem a formação... Sem o carinho, sem o 
amor e sem a dedicação você não faz nada 
dentro da sala de educação especial. 

A história de vida do aluno, os antecedentes 
escolares, a sua situação atual dentro de uma 
instituição, e se ele é atendido por algum 
especialista. 

Saber um pouco de cada deficiência auxilia no 
trabalho e o desejo de sempre buscar mais é 
importante, pois a cada dia nos deparamos com 
comprometimentos diferenciados e novos. 

Deve conhecer um pouco da vida das crianças 
que estão ali, não a síndrome em si. Você tem 
que conhecer a história de vida, de amor, de 
dedicação...  

Não precisa saber profundamente nada, são 
múltiplas dificuldades, só precisa estar aberta 
para olhar, amar, perceber e aprender... Não 
acredito que tenha tratado duas vezes o mesmo 
caso ao longo desses 11 anos... Aqui cada 
história é uma história.  

Trabalhar com esses alunos é compreender que 
no seu tempo e com respeito e amor todo 
mundo é capaz de aprender. 

2. Amar a 
profissão. 

4 26% Hoje eu não sou professora, eu sou alguém maior 
que uma professora, eu sou mais que o 
acadêmico... Sou alguém que sabe olhar, que 
sabe ver e que sempre está aprendendo a fazer...  

Temos que amar a profissão, respeitar a 
dificuldade de cada um e sempre procurar 
adaptar as atividades para que haja 
aprendizagem. 

É ter um olhar atento e cuidadoso ao ser 
humano, valorizando suas capacidades e 
potencialidades. 
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Categoria Quant. Percentual 

(%) 

Exemplos 

Em primeiro lugar se apaixonar por este 
trabalho. Saber que cada ser é único, assim 
sendo, temos que conhecer cada um, conhecer 
suas particularidades e considerar as suas 
especificidades cognitivas. 

3. Estudar o 
assunto. 

4 26% É preciso que se busque orientação nos teóricos 
tais como: Piaget, Vigotsky, Wallon, entre 
outros. 

É preciso saber que sempre é preciso estudar, 
aprender sobre os alunos e com os alunos, pois 
cada criança é única. 

Penso que para trabalhar com os alunos 
especiais tem que saber das suas necessidades, 
entender qual é o problema que apresentam 
estudar cada caso, pesquisando, adequando o 
material e conteúdo a seu nível de 
desenvolvimento. 

Temos que estudar, ler bastante, fazer trocas 
com parceiros de trabalho, e gostar do trabalho. 

4. Vencer os 
preconceitos
. 

3 20% Além da formação específica é importante 
saber que a prática pedagógica vai além de um 
reforço escolar e, que passa pela aceitação das 
deficiências e pela busca de recursos que 
facilitem a inclusão. 

A partir da minha experiência vejo que, num 
primeiro momento, é importante experimentar, 
vivenciar o preconceito; num segundo 
momento, saber que não há respostas nem 
roteiro pronto para realizar o trabalho (estudar 
é preciso) e finalmente, coordenar um diálogo 
junto aos vários segmentos dentro da escola.  

É enxergá-lo sempre como uma pessoa capaz, 
que só precisa de um outro olhar, um outro 
modo de resolver as coisas. 

Nessa questão, a análise dos exemplos nos revela que, para esses professores, 

conhecer a individualidade do aluno é um saber importante que conduz ao desenvolvimento 

de um bom trabalho. Cada indivíduo é diferente, é único e, na educação especial, essas 
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diferenças, mesmo em indivíduos com patologias semelhantes, se apresentam como respostas 

diferentes ao mesmo estímulo oferecido a todos, e é essa diversidade de respostas que norteia 

o trabalho do professor.  

É no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vigotsky (2007) que 

encontramos a fundamentação teórica para a prática pedagógica dos professores das salas 

especiais. O apropriar-se dos conhecimentos pela observação e experimentação requer o 

estabelecimento de confiança. O modo como cada indivíduo vivencia emocionalmente a 

mesma troca cognitiva requer um olhar atento de ambas as partes a todos os elementos, 

materiais e humanos, presentes na ação pedagógica.  

O docente da educação especial, dentro da formação legalmente necessária ao 

exercício de sua função, tem a possibilidade de intervenções pedagógicas pela mediação 

socioinstrumental, porém todo o indivíduo é único. Mesmo o professor mais experiente sabe 

que, quando o aluno impõe limitação à mediação do professor, o trabalho pedagógico passa 

por sucessivas significações e ressignificações. No momento em que o aluno avança o 

docente também avança em seus conhecimentos a respeito dos caminhos que conduzem à 

aprendizagem desse aluno. 

Para que as trocas cognitivas aconteçam, é necessário que se estabeleça uma relação 

de confiança entre ambos os sujeitos da ação pedagógica. É nos momentos de troca cognitiva 

que se estabelecem as relações afetivas e, por conseguinte, os vínculos afetivos, que 

favorecem as respostas do aluno aos estímulos cognitivos. Quando o docente consegue a 

resposta do aluno ao estímulo, também ele, o docente, atinge a zona de desenvolvimento 

proximal, pois essa conquista é uma construção coletiva, que depende de sucessivas 

investidas para se tornar efetivamente conhecimento e aprendizado. É, portanto, na zona de 

desenvolvimento proximal que se estabelecem as possibilidades de trabalho do professor, 
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pelas sucessivas investidas e pelas respostas cognitivo-afetivas, que o aluno especial fornece. 

A zona de desenvolvimento proximal é um campo de negociações em que o professor e o 

aluno especial precisam estabelecer um vínculo de confiança e respeito que orientará todo o 

trabalho desenvolvido em função da aprendizagem desse aluno. 

Os exemplos apresentados nessa questão nos remetem a palavras como: respeito, 

carinho e envolvimento. É possível constatar também que a superação de desafios aparece 

sempre como algo pessoal. O professor tem consciência de que a afetividade e a cognição 

caminham juntas, ou seja, que a resposta aos desafios impostos ao seu trabalho está no 

comportamento do aluno como um todo, nos seus avanços cognitivos e na sua ação e reação 

frente aos estímulos que lhe são oferecidos. 

Conhecer e reconhecer que é necessário compreender o aluno em sua especificidade 

requer um compromisso por parte do docente com a abordagem, a aproximação e a criação de 

vínculos com o outro. É necessário, portanto, que o professor utilize estratégias que 

favoreçam o contato com os alunos especiais. 

Na sétima questão dissertativa acerca das estratégias para o contato com o aluno 

especial, obtivemos a seguinte tabela: 

Tabela 7: Que estratégias você considera importantes para facilitar o contato com esses 

alunos? 

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Estabelecer 
vínculo afetivo 

8 53% O importante é o vínculo, você estabelece 
o vínculo, às vezes você conhece uma 
pessoa e pensa: “O que ela estava usando 
ontem?” Você não sabe. A criança percebe 
quando ela esta sendo olhada, quando 
alguém a enxerga. 

Diversificar bastante, procurar conhecer 
seus gostos e preferências. Para trabalhar o 
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Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

laboratório é necessário ter intimidade 
com o aluno. 

Estabelecimento de vínculo. Demonstrar 
interesse por eles e pelo que fazem. Dar 
atenção e afeto. 

2. Compreender 
o aluno 

7 46% A primeira coisa é a motivação, é o 
diálogo, depois você elabora o diagnóstico 
e um plano de trabalho que atenda suas 
necessidades. Os relatórios anteriores te 
oferecem alguns caminhos até a 
intimidade do aluno, eles são importantes 
nos primeiros contatos. 

Libertamo-nos do preconceito – antes de 
tudo esses alunos são “pessoas vivas” (tem 
opinião, desejos, sentimentos). Não aceitar 
as respostas existentes sobre o assunto e, ir 
a busca de novas respostas: pesquisar, 
estudar, dialogar com os segmentos.  

Ser dinâmica e respeitar o tempo de cada 
aluno e planejar aulas que promova a 
integração de todos. 

O não ao preconceito, a naturalidade das 
relações (sinceridade), a criatividade para 
propor atividades que sejam eficientes, 
que promovam a inclusão e a valorização 
do ser.  

O contato é facilitado a partir do meu 
olhar e do meu acreditar no aluno. 

O sentar ao lado, não ter nojo dos alunos, 
se aproximar, tocar... O aluno precisa 
sentir você bem próximo deles.  

Não ter nojo dos alunos, se aproximar, 
tocar, você precisa estar bem próximo 
deles. Observar muito e, amar esses 
alunos. 

Pela análise dos exemplos, as estratégias importantes para facilitar o contato com os 

alunos especiais foram agrupadas em duas categorias: “estabelecer vínculo afetivo” e 

“compreender o aluno”. A primeira foi apontada como estratégia importante por 53% dos 
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entrevistados e a segunda por 46% dos entrevistados. A análise dessas categorias nos remete à 

questão da afetividade presente nas teorias de Vigotsky (2007) no que concerne a capacidade 

do indivíduo de expressar e compartilhar com os outros membros do grupo seu entendimento 

da experiência vivenciada coletivamente, pois essa vivência, ao ser refratada pelo prisma da 

emoção, que é individual, deixa de ser coletiva, passando juntamente com as aquisições 

cognitivas ao campo dos conhecimentos que o indivíduo domina ou é capaz de acessar para 

utilizar (habilidades adquiridas por práticas repetitivas). 

O funcionamento mental foi modificado para se adaptar aos novos conhecimentos 

que o mundo exterior ofereceu. Esse processo, além de ser uma adaptação é uma mudança 

direta em relação ao seu estágio de desenvolvimento, pois ao utilizar as capacidades naturais 

de que é dotado e, utilizar as habilidades do par mais experiente por imitação ou repetição o 

indivíduo avança para outro estágio mais complexo. (OLIVEIRA, 2003) 

Para que se estabeleçam vínculos ou que se compreenda um indivíduo, é necessário 

que se estabeleça uma parceria entre os sujeitos da ação, para que, nos momentos de 

interação, aconteçam estruturações e reestruturações afetivo-cognitivas que favoreçam o 

ensinar e o aprender por ambos os sujeitos da ação. O aspecto afetivo presente nos discursos 

pode ser representado por palavras como: ver, conhecer, demonstrar, motivar, dialogar, 

buscar, aproximar, tocar, entre outras destinadas ao acolhimento do aluno. 

Numa leitura além do texto, vemos o estabelecimento de vínculos em todas as 

categorias que compõem os grupos de respostas semelhantes a essa questão, pois observar o 

outro, dialogar com o outro, tocar o aluno são mediações sociais que envolvem o 

estabelecimento de vínculos. Para que o diálogo, a observação e o tocar o outro aconteçam é 

necessário que sejam estabelecidas bases de respeito e confiança em que ambos os elementos 

humanos presentes no processo sóciointerativo sejam principalmente parceiros. Essa parceria 
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explicita a necessidade de estabelecimento de vínculos, a construção de uma base afetiva, para 

que, a partir dela, se concretize a vivência de uma experiência cognitivo-afetiva, que, seja 

capaz de gerar significações, ressignificações, procedimentos e aprendizados. 

Estabelecer o vínculo afetivo é uma competência afetivo-cognitiva que está presente 

direta ou indiretamente no discurso de todos os entrevistados, nas respostas apresentadas a 

essa questão. Não vemos respostas que nos remetam a teorias pedagógicas, mas sim à ação 

pedagógica baseada no estabelecimento de vínculos. A construção da base pedagógica de 

atuação dos docentes entrevistados está pautada nas demonstrações de interesse pelo aluno, na 

libertação de preconceitos acerca do indivíduo especial e no aprender a olhar o aluno além de 

suas dificuldades e de suas possibilidades. 

Um importante elemento presente no conceito de atividade mediada é a 

instrumentalização. Segundo Vigotsky (2007), o indivíduo limitado pode se beneficiar de 

instrumentos que favoreçam ou possibilitem sua experimentação, diminuindo ou mesmo 

eliminando as barreiras de acesso a sua interação com o meio, com o modelo ideal e, 

consequentemente, ao seu aprendizado. 

Na análise dos exemplos, observamos palavras como: buscar, pesquisar, estudar, 

dialogar com os segmentos, o que nos remete à elaboração de mediações que favoreçam a 

aprendizagem do aluno especial. A mediação instrumentalizada é uma realidade nas salas de 

apoio pedagógico, não só para alunos cegos ou surdos, que são cognitivamente íntegros, mas 

para alunos com deficiências físicas e intelectuais, cujas limitações precisam ser 

compreendidas, e as barreiras impostas ao seu desempenho precisam ser norteadas pelo 

“modelo ideal”, que é o docente das salas de apoio pedagógico, num processo de estruturação 

e reestruturação de conhecimentos. 
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É necessário que, durante a troca afetivo-cognitiva, os elementos envolvidos, docente 

e aluno especial, compartilhem mais do que a capacidade de expressar e dividir seus 

entendimentos referentes à experiência vivida. È necessário que ambos os sujeitos da ação 

pedagógica tenham diante das barreiras que surgem a atitude de buscar e promover meios 

para que o processo de aquisição de conhecimento e a experiência afetivo-cognitiva 

aconteçam.  

Na oitava questão, analisamos a visão do docente sobre o seu trabalho na educação 

especial. A partir das respostas dos entrevistados, obtivemos a seguinte tabela: 

Tabela 8: Quais são as principais dificuldades para desenvolver seu trabalho?  

Categoria Quant Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Falta de 
apoio e de 
recursos 
materiais 

14 93% Falta de apoio da família, da escola. “Ele não 
aprende mesmo não adianta insistir, não vou 
fazer nada por ele...”. 

O outro, a própria criança não te oferece um 
paredão, mas a outra pessoa, amigos, professor, a 
família... a não aceitação do diferente, a barreira 
humana mesmo, com tecnologia ou sem 
tecnologia você se vira, mas quando o outro não 
aceita não adianta. Não tem tecnologia que rompa 
isso. 

Faltas aos atendimentos falta de 
comprometimento da família e principalmente a 
dificuldade de estimular aquele aluno que não 
acredita nele mesmo (certamente o mais difícil). 

Quando acontece de haver quantidade muito 
grande de alunos e falta de material. O trabalho é 
individual, porque as dificuldades são 
particulares. O grupo de estudos formado por 
alunos com problemas de aprendizado acaba 
sendo uma mini recuperação intensiva, já senti 
que essa prática não funciona para o Laboratório 
de Aprendizagem. 

Horários dos alunos, pois além do L.A., 
frequentam a R.I., os horários batem. 
Convencimento do professor para que ele perceba 
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Categoria Quant Percentual 
(%) 

Exemplos 

possibilidades no aluno. Estrutura escolar 
(desprivilegia o aluno com dificuldades). 

2. Falta de 
oportunidade 
de troca com 

os pares 

2 13% Sinto que os professores de Sala de Recursos, de 
certa forma estão sós na U.E. Planejamos 
sozinhos e, por vezes não temos com quem 
discutir o caso, trocar ideias e socializar 
conquistas. 

Burocracia. Pouca oportunidade para a troca de 
experiências. 

3. Tempo de 
resposta do 

aluno 

1 6% O tempo de concentração dos alunos e sua 
capacidade de reter informações. 

Nessa questão, obtivemos na primeira categoria 93% dos entrevistados afirmando 

que a falta de apoio e de recursos materiais são as principais dificuldades para a realização de 

seu trabalho. Nos exemplos, vemos que o professor não atribui especificamente a nenhuma 

característica física ou limitação pessoal do aluno especial quaisquer das dificuldades para 

desenvolver seu trabalho. 

O professor sabe que, para auxiliar o aluno, ele deve conhecê-lo, entendê-lo, pois as 

respostas para seus avanços cognitivos estão no comportamento desse aluno. Ele tem a 

consciência de que a afetividade e a cognição caminham juntas, e sabe que em momento 

algum esse binômio deixa de existir, pois o ser humano é um ser sócio-histórico e único em 

suas interações, anseios e respostas e, por isso, cada aluno em si já é um desafio. As 

categorias dois e três que apresentaram como dificuldades para realização do trabalho o tempo 

de resposta do aluno, bem como a falta de oportunidade de troca com os pares e obtiveram 

respectivamente 13% e 6% de representatividade entre os docentes entrevistados, 

evidenciando que a falta de apoio e recursos materiais são as dificuldades que realmente 

inquietam esse docente. A deficiência em si não é considerada um elemento que limite a ação 

docente. 
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Para Vigotsky, “O desenvolvimento ou a maturação é visto como uma pré-condição 

do aprendizado, mas nunca como resultado dele” (VIGOTSKY, 2007, p. 89); portanto, se 

considerarmos o fato de que o aluno pode não apresentar alguns requisitos para a 

concretização da ação ou do aprendizado, ainda assim não temos um fator limitador da ação 

pedagógica e do trabalho do docente, pois a maturação do aluno especial acontece de modo 

individual, dentro de seu tempo biológico e não cronológico. Ao contrário dos indivíduos 

ditos normais, o aluno especial geralmente tem seu tempo de maturação estendido, porém 

pode ser instrumentalizado, ou pode aprender por repetição, de modo que apresente um 

comportamento ou um resultado que favoreça seu desenvolvimento sociocognitivo. 

O professor da educação especial é acima de tudo um docente inquieto diante das 

limitações do outro especial. Ele se preocupa em procurar modos e caminhos que produzam 

eficiência em sua prática pedagogia e que conduzam à efetivação do aprendizado e à 

aquisição de conhecimentos por seus alunos. Temos em Vigotsky (1994) e seu conceito de 

perezhivanie, que trata da influência do ambiente na formação dos indivíduos, a história da 

trajetória de escolhas pessoais dos sujeitos de nossa pesquisa, na forma da inquietação que o 

contato com o outro especial lhe imprimiu, pela necessidade de compreender sua limitação, 

pelo desejo de conhecer caminhos que auxiliem esses indivíduos especiais e pela preocupação 

com seu desenvolvimento afetivo-cognitivo. Essa preocupação refratada pelo prisma do afeto, 

que surge das vivências do docente da educação especial, acontece segundo a maneira como 

esse docente filtra os elementos ambientais e pessoais que compõem o seu entorno. 

A questão nove propõe aos docentes entrevistados uma reflexão acerca dos 

resultados alcançados em seu trabalho na educação especial.  

Na categorização das respostas, obtivemos a seguinte tabela: 



 62 

Tabela 9: Em termos gerais, como você avalia os resultados desse trabalho?  

Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

1. Como uma 
construção 
coletiva. 

7 46% O trabalho todo é a união de diversos 
trabalhos. O aluno nunca estará pronto, está 
sempre em mudança. Sempre em 
transformação, nesse trabalho avanços e 
retrocessos tem que ser encarados como 
desafios. Desistir jamais. 

Entendo que o trabalho no L.A. vem atender e 
assistir aqueles alunos que não tinham 
oportunidade de seguir sua trajetória escolar. 
Antes da LDB 9694, eles simplesmente 
passavam pela escola. Foi a partir desta lei que 
a escola pública voltou seu olhar para essas 
crianças e consequentemente os pais e os 
professores também. 

2. Como 
resposta do outro 

ao trabalho 
desenvolvido. 

4 26% É produtivo. Porque todos os alunos avançam, 
embora esse avanço não seja significativo pela 
idade/ano, dentro do ritmo próprio todos os 
alunos adquirem novos conhecimentos e 
habilidades. 

Ás vezes os resultados são mínimos, em outras 
são muito significativos. O tempo é um fator 
considerável, pois nossos alunos são, ou 
apresentam um ritmo diferenciado de 
aprendizagem. 

3. Mediante o 
Estabelecimento 

de vínculos. 

3 20% O meu trabalho é avaliado pelo 
comportamento desse aluno comigo, pela 
vontade dele estar comigo ou não. Porque nem 
sempre que ele está comigo e está pronto para 
executar o que está sendo oferecido. Ele não é 
um aluno estável, a avaliação é um processo 
muito longo e, apenas temos a capacidade de 
avaliar o afetivo. 

É um trabalho de observação e pesquisa 
constante, observação de comportamento e 
pesquisa de possíveis intervenções. Nele você 
não para nunca de estudar. 

4. Pela 
observação do 

comportamento 

3 20% A avaliação é feita diariamente por meio de 
observações e registro. 

É um trabalho enriquecedor, gratificante e 
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Categoria Quant. Percentual 
(%) 

Exemplos 

do aluno. desafiador devido à sua complexidade. 
Portanto sei que a cada nova conquista novas 
possibilidades e novas questões irão surgir. 
Assim sendo, preciso estar constantemente 
buscando fundamentação teórica, alternativas e 
práticas inovadoras. 

Pela análise das respostas, obtivemos quatro categorias. Para 46% dos docentes, os 

resultados de seu trabalho são como uma construção coletiva, seguidos por 25% dos 

entrevistados que avaliaram o resultado de seu trabalho como uma resposta do outro ao 

trabalho desenvolvido coletivamente. Nos exemplos, vemos que o professor da educação 

especial avalia os resultados de seu trabalho considerando a influência do ambiente em que as 

interações pedagógicas acontecem, e nas categorias como: construção coletiva, resposta ao 

trabalho, estabelecimento de vínculos e observação do aluno vemos um professor que 

estabelece contato e é sensível às necessidades do aluno. 

Vemos nas respostas a essa questão um docente que está em movimento. A busca de 

respostas que auxiliem o aluno especial a transpor barreiras cognitivas é o núcleo do trabalho 

pedagógico do professor de educação especial. Para tanto, ele utiliza a interpretação 

emocional de suas vivências (momentos de troca com o aluno especial) que fundamenta sua 

ação pedagógica e o orienta na busca de respostas; pois, mesmo tendo patologias idênticas, o 

modo como cada aluno especial responde ao trabalho pedagógico é individual. 

Palavras como transformação, desafios, avanços, vontade, capacidade, permeiam o 

discurso dos entrevistados e nos remetem a inquietude que o outro especial imprime nesse 

professor. Todo ser humano é diferente e, para o professor da educação especial, é impossível 

trabalhar sem se atentar para isso. Ele tem consciência de que a afetividade e a cognição 

caminham juntas. 
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É importante observar que a participação do indivíduo especial ao longo da história 

de vida dos entrevistados e o desejo de conhecê-lo e auxiliá-lo, na forma de inquietude 

docente, foi um dos fatores determinantes para a escolha pelo trabalho na educação especial. 

Os fundamentos da educação especial, determinados principalmente pelos documentos 

estudados, expressam a base dos requisitos e critérios necessários para a docência na 

educação especial, mas o trabalho em salas de apoio tem uma complexidade própria, ditada 

pela vivência de experiências entre os pares educativos (professor-aluno especial) e o desejo 

de estar junto, de aprender sempre. Portanto, é importante que se tenha a fundamentação 

teórica como base do trabalho pedagógico, porém o contato com o aluno especial é o que irá 

direcionar e conduzir o trabalho em salas de apoio pedagógico. 

A compreensão e a aplicabilidade desses fundamentos teóricos em educação especial 

estão em constante processo de definição pelos sujeitos envolvidos no processo educativo. A 

partir dos fundamentos, muito foi experimentado, modificado e criado; porém o modelo ideal 

a seguir é ditado pelas respostas do aluno aos estímulos pedagógicos, considerando-se esses 

estímulos como uma construção coletiva a partir do binômio afeto e cognição. Em educação 

especial, as ferramentas ou práticas pedagógicas são flexíveis e possibilitam uma fácil 

adaptação ao docente, que escolhe sua adoção segundo critérios estabelecidos nos encontros 

em que os alunos especiais são assistidos. 

Temos também a questão da presença do aluno especial na sala regular, que não foi o 

foco desta pesquisa, porém é tão parte da educação especial quanto a educação em salas de 

apoio. Como a docência nas salas de apoio, o ensino e a aprendizagem do aluno especial estão 

em construção pelos pares educativos envolvidos na docência. 
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CONCLUSÃO 

Essa pesquisa propôs uma reflexão acerca da formação de professores na educação 

especial quanto aos fatores motivadores das escolhas docentes e pôde contribuir para o 

encaminhamento de outros trabalhos de pesquisa na área de Linguística Aplicada. Ao 

interpretarmos os resultados da pesquisa, percebemos que as vivências anteriores dos 

docentes fomentaram sua motivação para o trabalho em educação especial.  

Nesta pesquisa, os resultados apontaram como principais fatores motivadores da 

escolha dos docentes pela educação especial aqueles vinculados ao binômio afeto-cognição. 

Na análise das questões um e dois, encontramos o discurso de docentes que iniciaram sua 

trajetória profissional pela habilitação na docência em educação infantil e ensino fundamental 

em salas regulares do sistema de ensino. No entanto, ao entrarem em contato com o aluno 

especial incluso, sentiram necessidade de uma proximidade que favorecesse as trocas 

pedagógicas e o trabalho com esses alunos especiais. Assim, fizeram a opção pela educação 

especial. 

É importante lembrar que, pelas respostas obtidas às questões um e dois, notamos 

que os docentes pesquisados não optaram inicialmente pela educação especial e, 

principalmente, que eles tiveram o contato com o indivíduo especial nas salas regulares e 

levaram algum tempo para efetuar sua escolha. Logo, se os docentes pesquisados nunca 

tivessem tido contato com o aluno especial, eles certamente nunca iriam fazer a opção pela 

educação especial.  

A análise da terceira questão nos forneceu elementos que atestam a influência das 

vivências pessoais dos docentes entrevistados nas escolhas pela educação especial. Essa 

questão, que aborda o que motivou o docente a optar pela educação especial, nos fornece um 
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grupo significativo de palavras em que podemos observar a presença de elementos afetivos e 

cognitivos. Os elementos afetivos são representados por palavras como: carinho, participação, 

desejo, amor e dedicação; os elementos cognitivos são representados por palavras como: 

processo, conhecimentos, aprendizagem, experiências, parcerias, desafios. Pelas respostas a 

essa questão, podemos concluir que essa experiência de trocas com alunos especiais em salas 

regulares foi refratada pelo prisma da emoção e despertou nesses professores a inquietude, o 

desejo de conhecer, de compreender, como fatores que motivaram suas escolhas pela 

educação especial.  

As questões três e quatro nos remetem ao conceito de perezhivanie: o docente 

vivencia uma experiência emocional e a refrata pelo prisma do desejo de compreender, 

auxiliar e aprender com o outro especial. Nos exemplos relativos à questão quatro, referente à 

influência da história de vida dos docentes e suas escolhas profissionais, obtivemos respostas 

que também nos remetem à inquietação que o outro lhes imprimiu.  

Na análise dos exemplos referentes à quinta questão sobre o que é para o professor o 

trabalho com alunos especiais, notamos a presença de elementos que nos remetem ao conceito 

de aprendizagem mediada e de perezhivanie. Ao considerarmos os momentos de interação 

com os sujeitos especiais ao longo da trajetória pessoal do indivíduo, notamos que esse 

indivíduo construiu uma atitude de acolhimento, de inquietação, bem como o desejo de 

interagir com o outro especial muito antes de suas escolhas profissionais. 

Pela análise dos exemplos referentes à sexta questão, sobre os saberes necessários ao 

trabalho com alunos especiais, concluímos que esses saberes são construções coletivas entre 

professores e alunos especiais, e que essas construções acontecem nos momentos de trocas 

entre os pares educativos. Podemos dizer que, quando o docente, em sua interação com o 

aluno especial, encontra uma barreira, ele sai da zona de desenvolvimento real e começa a 
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elaborar estratégias, ou seja, atinge a zona de desenvolvimento proximal. Ao conseguir 

elaborar uma boa estratégia e obter a resposta do aluno ao estímulo, também ele, o docente, 

atinge a zona de desenvolvimento real, pois essa conquista é uma construção coletiva que 

depende de sucessivas investidas para se tornar efetivamente conhecimento e aprendizado 

para ambos os sujeitos da ação pedagógica. 

Na sétima questão, acerca das estratégias que o docente considera importantes para o 

contato com o aluno especial, podemos concluir que predominam a presença de elementos 

que nos remetem ao conceito de perezhivanie. Vemos que tanto o vinculo afetivo quanto 

compreender o aluno, que são categorias formadas pela análise da questão, demandam 

sucessivas interações. É nos momentos de troca que acontecem estruturações e acomodações 

de informações. As barreiras afetivo-cognitivas impostas pelo aluno especial nos momentos 

de interação levam os docentes a reestruturar, ressignificar e reinventar meios de ensinar e 

aprender. Assim, pela análise dos exemplos referentes a essa questão, notamos o papel da 

afetividade no desenvolvimento do indivíduo especial na forma das interações que ocorrem e 

que modificam ambos os sujeitos da ação, durante a vivência dessas experiências emocionais. 

Na análise dos exemplos referentes à oitava questão, sobre as dificuldades para 

desenvolver o trabalho na educação especial, podemos concluir que o docente não atribui 

especificamente a nenhuma característica física ou limitação pessoal do aluno especial 

quaisquer das dificuldades para desenvolver seu trabalho, mas a elementos humanos e a 

materiais externos a ação pedagógica.  

A questão nove propõe aos docentes entrevistados uma reflexão acerca dos 

resultados alcançados em seu trabalho na educação especial. Pela análise das respostas 

concluímos que os itens que compõem as categorias referentes a essa questão nos remetem ao 
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conceito de perezhivanie de Vigotsky (1934). Nas respostas a essa questão, vemos um 

docente cuja interpretação emocional de suas vivências fomenta sua ação pedagógica e o 

orienta na busca de respostas, que é o núcleo de seu trabalho pedagógico. Assim, a relação 

entre a habilidade afetivo-cognitiva desses professores da educação especial e seu interesse 

pela docência em salas de apoio pedagógico se justifica pela inquietude desses docentes 

diante das limitações do outro especial, o que os leva a empreender meios de auxiliar esse 

indivíduo especial a interagir e a desenvolver suas habilidades e potencialidades. 

É importante lembrar que a participação do indivíduo especial ao longo da história de 

vida dos entrevistados e a inquietação que esse contato despertou, bem como o modo como 

esses professores organizaram e direcionaram essa inquietude para um desejo de conhecê-lo e 

auxilia-lo, na forma de inquietude docente foram fatores determinantes. O modo como o 

docente refratou as vivências pessoais com indivíduos especiais foi um dos principais fatores 

que o motivou por sua escolha docente pela educação especial 

Concluímos, portanto, que a opção docente pela educação especial se manifestou 

pela inquietação, pela necessidade de compreender e conhecer caminhos que auxiliassem os 

indivíduos especiais a se relacionar com o meio em que estavam inseridos. Isso ocorreu muito 

antes de esses docentes realizarem suas escolhas profissionais. A presença do outro especial 

na história desses indivíduos aguçou seus sentidos para buscar mecanismos e modos de 

compreender e auxiliar suas dificuldades.  A vivência de experiências com indivíduos 

especiais durante toda a história de vida dos docentes pesquisados, refratada pelo prisma do 

afeto e do desejo de conhecer, compreender, ajudar; foi ampliada para a trajetória profissional 

desses docentes e deu origem, pela ampliação gradual dos ambientes em que essas vivências 

iam acontecendo, aos fatores que influenciaram a escolha pedagógica dos docentes 

entrevistados. 
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O caminho para entender o aluno especial somente poderá ser conhecido se o 

docente souber observar empaticamente a singularidade de cada um deles. Assim, trabalhar 

com educação especial significa principalmente tornar-se disponível para acompanhar o aluno 

em suas especificidades, a fim de motivá-lo a aprender. 

Alcançamos, portanto, nosso objetivo, isto é, pudemos perceber que, em geral, os 

fatores que levam um docente a optar pela educação especial são sua história de vida, suas 

vivências e a forma como elas foram organizadas em sua mente. Ao longo da trajetória 

pessoal, o compromisso com o outro especial foi se tornando nítido, daí a escolha pela 

docência que é concomitantemente fonte de desafios e satisfação pessoal. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Cognição, afetividade e linguagem. 

 A pesquisa tem como objetivo oferecer dados para fomentar a reflexão sobre os 

aspectos que contribuem para a formação docente. Não há riscos previstos para os que 

participarem, e a identidade será mantida em sigilo. O questionário será destruído após 5 anos, 

em 2016. 

Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,___________________________________________, entrevistado (a) no.:____. 

RG___________________________, abaixo assinado, concordo em participar desta pesquisa 

como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação.  

Local e data ___________________/________/________.  

Nome: ____________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _________________________________ 

Na página seguinte estão as perguntas de nossa pesquisa. 
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Por favor, responda ao seguinte questionário para participar da pesquisa: 

Entrevistado no.:           Local de Trabalho:   

Função :                                      Telefone:                       email:  

Horário de Trabalho: (  ) manhã    (  ) tarde    (  ) noite 

1. Há quanto tempo você trabalha no magistério público?  

 

 

2. Qual a sua formação inicial? 

 

 

3. Há quanto tempo você trabalha com crianças portadoras de necessidades especiais? 

 

 

4. O que motivou você, dentro de sua formação, a se especializar no trabalho com 

crianças especiais?  

 

 

 

5. Sua história de vida pessoal influenciou sua escolha profissional? Por quê? 
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6. O que é trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais? 

 

 

 

7. O que se deve saber para  trabalhar com alunos especiais? 

 

 

 

8. Que estratégias você considera importantes para facilitar o contato com esses 

alunos? 

 

 

9. Quais são as principais dificuldades  para desenvolver seu trabalho? 

 

 

10. Em termos gerais, como você avalia os resultados desse trabalho? Por quê? 

 

 

 

Muito obrigado pela sua participação! 


