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Introdução  

  

O artigo versa sobre a organização da atividade de ensino na modalidade de Educação 

Especial. Percebemos que a inclusão do aluno com deficiência, em especial, o aluno com 

deficiência intelectual, é encarado como um desafio para o sistema educacional no contexto 

do ensino regular.  

Durante a graduação, realizamos estudos que não nos possibilitaram que pudéssemos 

compreender como se dá a organização da atividade de ensino na sala de recursos e classes 

especiais. A partir deste contexto surge nosso problema de pesquisa: Diante dos 

encaminhamentos oficiais, como o professor organiza sua atividade de ensino na modalidade 

de Educação Especial?  

Devido à amplitude da temática, delimitamos responder esta questão de investigação, 

enfocando o atendimento educacional especializado às classes especiais no Estado do Paraná.  

Lembramos que nossa postura ao realizar este estudo será de não aceitação passiva ao 

tipo de atendimento e organização sugeridos pelos documentos oficiais, mas, a partir das 

relações explicativas subsidiadas pela teoria correlata à organização do ensino na Psicologia 

Histórico-cultural. 

                                              
1 Artigo elaborado a partir de estudos no Grupo de Estudos Marxista (GEPEM) – na linha de Ensino e 

aprendizagem na perspectiva vigotskiana e no Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de 

formação de professores e, apresentado como trabalho de conclusão de curso na Especialização em Educação 

Especial Inclusiva sob orientação do professor Dr. Flávio Rodrigo Furlanetto. 

 

2 Cursista da Pós-Graduação lato sensu/Especialização em Educação Especial Inclusiva, ofertado pelo Centro de 

Ciências Humanas e da Educação, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Cornélio Procópio. 

Integrante do Grupo de Estudos Marxistas (GEPEM) na linha de Ensino e aprendizagem na perspectiva 

vigotskiana e do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de formação de professores e, 

professora na Educação Infantil. 



Utilizamos a pesquisa bibliográfica e, na pesquisa descritiva coletamos os dados a 

partir de um questionário, analisado a partir de duas unidades de análise: investigar o motivo 

do professor, ou seja, sua intencionalidade e, a atividade de ensino com seus componentes: 

tarefa de estudo, ações de estudo, ações de controle e avaliação (do professor).  

Apresentamos como objetivo geral: compreender a forma de organização da atividade 

de ensino nas classes especiais do Estado do Paraná. Elencamos ainda como objetivos 

específicos: apontar o impacto das políticas inclusivas na organização do ensino; destacar as 

políticas no atendimento educacional especializado no Paraná a respeito da organização das 

classes especiais; apresentar a importância da organização do ensino na atuação do professor.  

 
 
 

O impacto das políticas inclusivas na organização do ensino 

 

Para iniciar a discussão da temática nesta secção, selecionamos, dentre as legislações 

existentes sobre a educação especial e a inclusão, os documentos socialmente mais utilizados, 

por serem considerados relevantes. 

Inicialmente se destaca a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes que parte de 

uma Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 

09/12/75. Em seu texto evidencia que todas “as pessoas com deficiência gozarão de todos os 

direitos estabelecidos nesta declaração” (BRASIL/MEC, 1975). Percebe-se que o texto legal é 

um dos primeiros documentos que expressam uma ideologia de inclusão garantindo direitos 

iguais para as pessoas com deficiência e ele resgata os direitos universais do ser humano 

contemplados na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” (1948). 

Na Constituição Federal (1988), em seu Art. 205, contempla-se “a educação como 

direito de todos” e ainda integra-se como dever do Estado e da família, pressupondo assim a 

inclusão educacional das pessoas com deficiência no ambiente escolar. Vale destacar que no 

Art. 206 é descrita a garantia do ensino com base na igualdade no acesso e permanência na 

escola.  

No Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (BRASIL, 1990a) é previsto e 

assegurado, em seu Art. 4, que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990a, grifo nosso). 



 
Cabe ainda mencionar, neste primeiro momento, sobre a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, conhecida como 

Declaração de Jomtien (1990b). Este documento representa um marco para Educação 

Especial, senão o mais importante, que desencadeou a adequações dos países para a inclusão 

das pessoas com deficiência. 

 O documento foi resultado da organização dos organismos multilaterais, que são 

ligados a bancos, e bancado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura). Deve ser observado que neste contexto, consolidado pelo modo de 

produção capitalista, a perspectiva inicial deste movimento era de que ao ponto que as 

pesquisas da Organização das Nações Unidas (ONU) demonstravam que 10% da população 

possuíam alguma deficiência e, explícito estatisticamente em 2006, de que forma seria 

possível inseri-las no mercado de consumo, ou seja, fornecer benefícios para que esta parcela 

da população não ficasse afastada da lógica do capitalismo + consumo = lucro. Esta era a 

intenção primeira do movimento de inclusão, mas com o desenrolar das ações, passou -se a ter 

uma visão mais emancipatória e humanística.  

A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) avança nas discussões sobre a Educação 

Especial firmando o compromisso dos governos para viabilizar a inclusão educacional. É um 

documento internacional, exclusivamente sobre a Educação Especial que reafirma o 

compromisso de todos com a educação. Destaca que deve ser assegurado a inserção deste 

grupo no ensino regular, permitindo a oportunidade acesso e sucesso escolar de atingir e 

manter o nível adequado de aprendizagem. Percebemos neste documento que há o início de 

uma produção preocupada com a organização de um ensino para os alunos com deficiência e 

de que forma seriam atendidos conjuntamente com os alunos do ensino comum.  

Em 1996 é decretada e sancionada a Lei nº 9394 que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), a qual dedica um capítulo (capítulo V, artigos 58 à 60), 

exclusivamente à educação especial. Prevê que a Educação Especial constitui-se como uma 

modalidade de ensino a pessoas com deficiência que deverá permear todas as etapas e níveis 

da educação: desde a Educação Básica à Educação Superior e, que este atendimento deverá 

acontecer “preferencialmente” no ensino regular.  

Em 2001, é divulgado outro documento, a Declaração Internacional de Montreal sobre 

Inclusão, reflexo das inquietações mundiais. Deste modo, o Congresso Internacional “enfatiza 

a importância do papel dos governos em assegurar, facilitar e monitorar a transparente 

implementação de políticas, programas e práticas” (BRASIL, 2001a). Há uma ênfase na 



preocupação em fiscalizar não só a criação das políticas, mas sim sua consolidação e 

efetivação no âmbito educacional. 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001b), fica evidenciado que o Brasil assume os acordos internacionais firmados, integra -se a 

esse processo de inclusão educacional na luta pela universalização do ensino, a preocupação 

com os alunos com deficiência, bem como, a diversidade humana. 

 De acordo com as diretrizes o atendimento educacional especializado tem como 

objetivos identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. Desde modo o professor deve prover atividades diferenciadas daquelas realizadas 

na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 

na escola e fora dela, ou seja, sala de recursos e classe especial, respectivamente.  

O documento intitulado “Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008), tem como finalidade a de prover e constituir políticas 

públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos e, o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência devendo ser contemplado nas 

propostas pedagógicas de cada escola regular.  

Ao se tratar especificamente do Atendimento Educacional Especializado destacamos a 

Resolução Nº 4/2009 que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial e, o Decreto Nº 

7.611/2011 que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e 

dá outras providências. 

De acordo com estes documentos (BRASIL: 2009, 2011), expressa e conceitua que o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) como a forma de serviços de apoios da 

Educação Especial no ensino regular que deve acontecer nas Salas de Recursos 

Multifuncionais ou Classe Especial. Como objetivo principal, visa atender este processo de 

inclusão de aluno com deficiência no ensino regular. 

A Classe Especial é uma sala de aula que substitui temporariamente o ensino regular. 

Visa o acesso ao currículo da base nacional comum; atender as especificidades do aluno, 

promover o ingresso ou reingresso ao ensino regular. Já as Salas de Recursos Multifuncionais 

têm como função complementar ou suplementar a formação do aluno que está matriculado no 

ensino regular por meio de serviços, recursos e estratégias que viabilizem a aprendizagem e a 

participação efetiva do sujeito na sociedade. 



Em suma, entende-se que a legislação existente que faz referência à Educação 

Especial no Brasil tem comum em si a elaboração e a execução de políticas públicas com 

vistas a se fazer cumprir as leis relacionadas a essa modalidade da educação, bem como 

estrutura os sistemas de ensino para atender os alunos com deficiência. Há, previsto, um 

ensino organizado e sistematizado que atenda as especificidades e limitações ocasionadas pela 

deficiência, porém este aluno não deve ser excluído da escolarização e atendimento 

educacional especializado. 

 

As políticas no atendimento educacional especializado no Paraná para a organização das 

classes especiais 

 

Dentre as políticas sobre Atendimento Educacional no Paraná separamos para análise 

nesta pesquisa: a Deliberação n.º 02/2003, a Instrução nº 03/04 e, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Especial para a construção de currículos inclusivos (2006). O estudo enfoca a 

Classe Especial e a partir das legislações paranaenses discutiremos a organização deste 

serviço de apoio a Educação Especial. 

Os textos oficiais expressam que no Estado do Paraná assume-se a perspectiva do 

processo de inclusão escolar contemplada junto com uma rede de apoio à Educação Especial 

(inclusão responsável ou parcial). Na contramão desta perspectiva o governo federal defende 

a inclusão total, pela qual se entende a necessidade de extinção das escolas especiais e 

atendimento especializado para inclusão de todos os alunos independente do grau e 

comprometimento da deficiência
3
.   

O sistema de ensino no Estado do Paraná, embora orienta que o alunado da Educação 

Especial deve estar matriculado, preferencialmente, na classe comum, vê como necessário e 

direito ao atendimento educacional especializado que compreende uma rede de apoio à 

Educação Especial. 

Segundo a Deliberação n.º 02/2003, dentre as serviços e apoios pedagógicos 

especializados de caráter educacional, ofertados pela escola regular, para atender alunos com 

deficiência, há a Classe Especial.  

                                              
3
 Para saber mais sobre as perspectivas: A inclusão parcial ou responsável no Paraná é defendida pela consultora 

da SEED/PR- DEEIN Rosita Edler Carvalho e, a inclusão total pela assessora do MEC Maria Teresa Egler 

Mantoan. 



A Classe Especial deve promover o processo de ensino e aprendizagem no processo de 

Educação Inclusiva por meio de uma prática mais específica para o alunado, predizendo ainda 

a flexibilização curricular no que tange a organização do trabalho docente. 

Conforme a Instrução nº 03/04, a classe especial constitui-se como uma sala de aula 

em escola do Ensino Regular. É ofertada em espaço físico e modulação adequada, no qual o 

professor especializado faz uso de métodos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos 

pedagógicos especializados no processo de aprendizagem do aluno com deficiência e, quando 

necessário, utiliza equipamentos e materiais didáticos específicos, para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

Constata-se que o professor deve organizar suas ações de intervenção pedagógica 

subsidiada pelo currículo da própria escola regular e, ainda, promover atividades diversas 

levando em consideração que o aluno de serviço de apoio à Educação Especial, possui 

deficiência intelectual ou múltipla. A organização de sua atividade de ensino deve estar 

baseada no Projeto Político Pedagógico da escola regular, considerando adaptações 

necessárias no currículo para suprir as necessidades apresentadas pelos alunos com 

deficiência. 

Perante leituras e estudos das Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

construção de currículos inclusivos (2006), ao versar sobre o currículo e a Educação Especial:  

Entende-se que o conhecimento sistematizado pela educação escolar deve 

oportunizar aos alunos idênticas possibilidades e direitos, ainda que 
apresentem diferenças sociais, culturais e pessoais, efetivando-se a igualdade 
de oportunidades, sobretudo, em condições semelhantes aos demais 
(PARANÁ, 2006, p.50). 

 
Cabe ao professor organizar sua atividade de ensino de modo que o aluno com 

deficiência tenha acesso aos conhecimentos históricos e socialmente construídos pela 

humanidade. Isto decorrerá por meio de uma prática pedagógica que visa sua aprendizagem e 

o desenvolvimento de suas potencialidades, partindo do pressuposto de que existem vias 

compensatórias que permitem superar suas limitações (SIERRA et al, 2011). 

Esta proposta remete a manifestação de eliminar barreiras para a aprendizagem ou a 

participação do aluno com deficiência e não a ideia de construir um novo currículo adaptado 

ou separado para alguns.  

 

 

A importância da organização do ensino na atuação do professor 



 

Para discutir esta seção do artigo, utilizaremos conceitos da Psicologia Histórico-

Cultural a fim de subsidiar a importância da organização da atividade de ensino.  

A escola é um espaço onde se aprende por meio do processo de ensino-aprendizagem 

no qual o professor elabora situações para que aluno apreenda determinado conceito. Neste 

processo o docente sistematiza e organiza sua atividade de ensino a fim de contemplar os 

objetivos do ensino, conteúdo e concepção de aprendizagem. 

Em síntese as ideias dadas por Leontiev (2006) quanto a teoria da atividade, 

evidenciam conceitos fundamentais para a compreensão da atividade de ensino organizada 

pelo professor, levando-se em conta as necessidades e os motivos gerados por essas 

atividades.   

Toda atividade parte de uma necessidade que consequentemente gera um motivo para 

a realização de uma ação. Por meio de uma mediação, esta ação poderá configurar-se como 

uma atividade de cunho psicológico. Para tanto, devemos analisar os motivos que a 

desencadeiam. Esses motivos podem configurar-se na estrutura da atividade como motivo 

compreensível ou eficaz. Quando compreensível torna-se uma ação mecânica, já o motivo 

eficaz leva o sujeito a entrar em atividade no qual ele está envolvido psicologicamente 

naquilo que faz permitindo a sua transformação. Para que o sujeito entre em atividade é 

preciso alcançar qualidade na mediação que simbolizam os inúmeros instrumentos que podem 

ser utilizados para que o motivo compreensível torne-se eficaz.  

Na concepção de Leontiev, os termos atividade e ação são diferentes.  

Atividade refere-se aos processos que satisfazem uma necessidade especial 
correspondente às relações do homem com o mundo. A ação, por outro lado, 
é um processo cujo motivo não coincide imediatamente com seu objetivo, 
mas sim com a atividade da qual faz parte (ASBAHR, 2011, p. 51). 

 

 

Sendo assim a atividade de ensino, o papel central do professor, deve ser estruturada a 

fim de que o aluno perceba o processo histórico do desenvolvimento conceitual, do conteúdo 

exposto como conhecimento teórico. Contudo, constata-se que a atividade de ensino promove 

a ação educativa compondo a atividade de estudo, ou seja, uma atividade de aprendizagem 

pelo aluno.  

Para Davidov e Markova (1987, tradução nossa) a atividade de estudo é composta por 

três elementos: as tarefas de estudo, ações de estudo e ações de controle e avaliação. Neste 



percurso, inicialmente o aluno compreende a sua tarefa de estudo que está associada à 

generalização teórica, fazendo com que realize ações de generalização de dado conhecimento. 

Após a apreensão relacionada com a motivação para o estudo (motivo eficaz), o estudante 

realiza por meio de instrumentos, ações de avaliação e controle preparados pelo professor 

propagando a transformação da criança em ação para o sujeito em atividade, em especial, 

atividade estudo. 

Para Moura (2006), a atividade de ensino explicita a complexidade deste processo. 

“Mas, ela tem uma particularidade extremamente relevante: a sua intencionalidade. E, é isto, 

que imprime uma responsabilidade ímpar aos que organizam o ensino” (p. 156). Este autor 

ainda nos apresenta, por meio da referência de Leontiev quanto à teoria da atividade, a 

Atividade Orientadora de Ensino que corresponde “aquela que se estrutura de modo a permitir 

que os sujeitos interajam, mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo 

de solucionar coletivamente uma situação problema” (MOURA, 2006, p. 155).  

Ressaltamos a importância da escola para organização de uma educação especial, ou 

seja, promova a aprendizagem do aluno com deficiência.  

Partindo das análises apresentadas acima, constata-se que a organização do ensino 

deve possibilitar a criação de condições adequadas para que a aprendizagem, consciente por 

parte dos estudantes, seja alcançada e que deve ser reconhecida como aspecto principal na 

finalidade da atividade pedagógica.  

De acordo com a legislação pontuada neste artigo quanto a Educação Especial e a 

Inclusão, vislumbra que o aluno com deficiência deve ter acesso à escolarização por meio da 

aprendizagem dos conteúdos científicos e que seja garantida sua aprendizagem com 

atendimento as suas especificidades.  

 

 

Método  

 

Após a pesquisa bibliográfica, para alcançar os objetivos propostos elegemos por 

realizar uma pesquisa descritiva que visa à descrição de um determinado assunto procurando 

estabelecer variáveis e conhecer a relação entre elas a partir de dados empíricos.  O estudo 

tem caráter qualitativo, pois como de acordo com Bogdan e Biklen, (1994) “tem no ambiente 

natural sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. (p11).  

Para organizar o processo de pesquisa descritiva de cunho qualitativo, elaboramos o 

instrumento de coleta de dados no qual foram estabelecidas duas unidades de análise: 



investigar o motivo do professor, ou seja, sua intencionalidade e, a atividade de ensino com 

seus componentes: tarefa de estudo, ações de estudo, ações de controle e avaliação (do 

professor). Contudo, tínhamos o intuito de perceber o impacto das políticas públicas 

educacionais para Educação Especial na organização da atividade de ensino na classe especial 

e de constatar a necessidade levantada pelo professor para atuação educacional. 

Desta forma, para analisar o processo de atribuição do sentido pessoal da atividade de 

ensino foi necessário encontrar os motivos e quais ações que correspondem a esta atividade.  

Como objetivo geral fica estabelecido: compreender a forma de organização da 

atividade de ensino nas classes especiais do Estado do Paraná. Contudo, foi necessário recorte 

para locus de pesquisa, realizando-se a aplicação de questionários com dois professores que 

atuam nas classes especiais da rede municipal de ensino de uma cidade localizada no norte do 

Paraná. 

Desta forma, enfoca-se a análise dos dados obtidos por meio de questionário com 

perguntas abertas. O questionário visou questões pertinentes às unidades de análise para que 

houvesse clareza e exatidão quanto às informações a serem obtidas com os professores.  

 
 
Unidades de análise 

 
1ª Investigar o motivo do professor 

2ª Atividade de ensino: Componentes: tarefa de estudo, ações de estudo, ações de controle e 

avaliação (do professor) 

 

 

Análise dos resultados 

 

Para análise dos resultados nos propusemos a discutir nosso referencial teórico acerca 

da importância da organização da atividade de ensino, ou seja, da Teoria da Atividade e 

contribuições correlatas a perspectiva histórico-cultural.  

Analisaremos os dados obtidos pelos questionários por meio de episódios que se 

referem a  

  

[...] frases escritas ou faladas, gestos ou ações que constituem cenas que 
podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora. 
Assim, os episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações 
lineares. Pode ser que uma afirmação de um participante de uma atividade 
não tenha impacto imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Esse 



impacto poderá estar revelado em um outro momento em que o sujeito foi 
solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para participar de uma ação 

no coletivo.  (MOURA apud FURLANETTO, 2013, p.107). 
 

Para diferenciação dos entrevistados e, não menção aos nomes, nos reportaremos a 

professor A e professor B. 

 

 

Episódio 1 

 

Questão 1: Quando você trabalha com os alunos com deficiência, quais motivos norteiam suas 

atividades?  

Professor A: “Dificuldade na assimilação, retenção dos conteúdos, na compreensão da linguagem 

receptiva e expressiva, atraso no desenvolvimento cognitivo, dispersão e desatenção. Lentidão, baixo 

rendimento escolar, dificuldade em memorização, apatia e Síndrome de Down. Defasagem nos 

conteúdos e dificuldade de concentração e memorização dos conteúdos” (PA, 04/06/2013). 

Professor B: “Levo em consideração o tipo de deficiência embasado no relatório Psicoeducacional” 

(PB, 12/06/2013). 

Este episódio demonstra a intencionalidade do professor ao ensinar alunos com 

deficiência por meio da explicitação de seus motivos. E, portanto, esta atividade deve ser 

organizada a partir da necessidade do professor em agir que gera seu motivo. 

A partir da leitura de Furlanetto (2013) podemos esclarecer que para que possamos 

perceber se o professor promoverá o aluno em atividade, precisamos identificar os motivos de 

sua ação que podem se manifestar em motivo compreensível e o motivo eficaz. 

  

No contexto da teoria da atividade, o motivo de sua realização é o que a 

estimula e a orienta, portanto, acreditamos que analisar os motivos que 
levam os professor em formação a agir, permitirá perceber o sentido por eles 
atribuído, em relação a forma que propuseram as atividades de ensino aos 
alunos (FURLANETTO, 2013, p. 75). 
 

Neste primeiro momento em que investigamos o motivo do professor, percebemos 

pela fala escrita do professor A que seus motivos estão associados a necessidade do aluno em 

aprender e do professor B que leva em conta suas limitações diante sua deficiência.  

Partindo disto, postulamos que  

O que dá sentido à atividade desse indivíduo, ou seja, o que conecta sua ação 

com o motivo dessa ação? A resposta é: as relações sociais existentes entre 
ele e o restante do grupo ou, em outras palavras, o conjunto de atividade 



social. Somente como parte desse conjunto é que a ação individual adquire 
um sentido racional (DUARTE, 2004 apud ASBHAR, 2011, p. 89). 

 

Episódio 2 

 

Questão 2: Quais os tipos de atividades você desenvolve com os alunos? 

Professor A: “O trabalho é realizado dentro dos aspectos necessários ao nível de aprendizagem do 

aluno, trabalha-se as áreas do desenvolvimento (cognição, sócioafetivo-emocional e motora), áreas do 

conhecimento (linguagem oral e escrita e cálculos matemáticos). E as recomendações necessárias 

feitas no relatório de acompanhamento pedagógico de cada aluno” (PA, 04/06/2013).  

Professor B: “Atividades que vão de encontro às necessidades educacionais especiais de cada um. São 

trabalhados conteúdos acadêmicos e atividades que desenvolvam as áreas do desenvolvimento. Jogos, 

materiais ilustrativos, informática, atividades lúdicas e materiais concretos” (PB, 12/06/2013). 

Neste episódio, podemos identificar as atividades organizadas pelo professor em sua 

atividade de ensino que compreendem suas ações, que por sua vez, utiliza 

operações/instrumentos para mediar sua ação de ensinar e ação do aluno de aprender.  

Para esta análise nos remetemos aos autores Bernardes e Moura (2009, p. 467) que 

consideram as unidades básicas da atividade humana sendo como 

 

[...] decorrentes do motivo que impele a execução da atividade especifica; 
após o estabelecimento do motivo, desprendem-se as ações que se 

subordinam aos objetivos conscientes decorrentes da mobilização dos 
sujeitos, dos motivos e das necessidades humanas; finalmente, as operações, 
consideradas como o modo de execução de uma ação, desprendem-se 
diretamente das condições para a execução do objetivo concreto. 
 

Após inicialmente pontuarmos a intencionalidade do professor, o foco agora remete-se 

aos componentes da atividade de ensino: a tarefa de estudo. Esta se refere a proposta feita ao 

aluno diante tal conteúdo que permite ao aprofundamento teórico. 

 

[...] a compreensão da tarefa de estudo requer que esta esteja ligada à 

generalização teórica e possa levar o estudante a dominar as relações 
generalizadas naquela área de conhecimento. Esta compreensão relaciona-se 
intimamente com a motivação para o estudo, com a transformação da criança 
em sujeito da atividade de estudo (ASBHAR, 2011, p. 67). 
 

Diante o exposto, percebemos que o professor A e o professor B pontua as atividades a 

serem desenvolvidas relacionadas aos documentos que norteiam sua prática como a proposta 



curricular desta modalidade na instituição, bem como, os documentos nacionais que frisam a 

aplicação de conteúdos acadêmicos e as áreas desenvolvimento. 

 

Episódio 3 

 

Questão 3: Que ação este tipo de atividade exige do aluno? 

Professor A: “Trabalhar atividades que levem o aluno a aquisição de noções com: lateralidade, 

estrutura e organização espacial e temporal, equilíbrio, coordenação dinâmica manual e motora global. 

Quanto ao desenvolvimento intelectual trabalho as percepções (visual, auditiva, tátil e temporal), 

memória (visual, auditiva e viso motora, atenção, raciocino, conceituação e linguagem). Conceitos 

acadêmicos de alfabetização, atividades de integração social e elevação da auto-estima” (PA, 

04/06/2013). 

Professor B: “Cada aluno necessita de um tipo de atendimento. Atualmente a sala conta com 5 alunos, 

tenho aluno que utiliza o computador por se tratar de um aluno com paralisia cerebral” (PB, 

12/06/2013). 

Quanto à elaboração das atividades de estudo pelo aluno, neste episódio é preciso 

frisar que é inegável a importância do professor nesta formação, “pois é ele que organiza as 

tarefas de estudo e ajuda os estudantes na realização das ações de estudo, controle e 

avaliação” (ASBAHR, 2011, p. 67).  

Desta forma ao destacar que tipo de ações de estudo o professor da classe especial 

exige do aluno, o professor A cita a necessita da aquisição dos conceitos e conteúdos 

trabalhados por ele, já o professor B percebe que ações de estudo se diferenciam quanto a 

deficiência do aluno. 

Portanto, comungamos com a ideia de Asbahr quando “O ensino que tem como 

referencia a atividade de estudo pode melhor organizá-la e conduzi-la no sentido da formação 

do pensamento teórico” (ASBAHR, 2011, p.191).  

 

Episódio 4 

 

Questão 4: Como você avalia a aprendizagem do aluno frente a atividade? 

Professor A: “Os alunos apresentam avanços dentro do seu nível de aprendizagem” (PA, 04/06/2013). 

Professor B: “O desenvolvimento de cada aluno é observado no dia-a-dia e sempre que necessário é 

feita adaptações para que os conteúdos sejam assimilados. A avaliação por escrita que é feita 

semestralmente” (PB, 12/06/2013). 



Por fim, o último episódio visou compreender as ações de controle e avaliação do 

professor frente à aprendizagem do aluno.  

Corroboramos com a ideia de Furlanetto que “uma das principais atribuições da 

atividade do professor é suscitar o pensamento e a reflexão do aluno para que ele se aproprie 

do conhecimento histórico e cultural produzido pela humanidade” (2013, p. 88). 

O episódio identificou que para o professor A vale perceber neste momento os avanços 

e aprendizagens dos alunos dentro das expectativas para seu desenvolvimento e limitações de 

sua deficiência. Para o professor B a avaliação se dá por meio de observação e 

acompanhamento diário do processo de aprendizagem do aluno, bem como registro escrito.  

De acordo com nosso referencial teórico, no movimento de apropriação do conceito 

histórico, a momentos que o professor terá, por meio de sua atividade, desmembrar o conceito 

que quer ensinar em unidades, em partes. Estas partes sempre deverão estar na relação com o 

todo que o professor quer ensinar. Caso contrário, a atividade fica restrita a um movimento 

empírico de aprendizagem. 

Neste sentido, se referindo as análises dos episódios, vimos que as ações empíricas 

num primeiro momento podem ser justificadas pelas limitações impostas pela deficiência. 

Após estas considerações, apontamos nossa interpretação de que as ações do professor não 

condizem com o nosso referencial teórico, que privilegia a apropriação dos conceitos de 

forma dialética e articulada entre o todo e as partes.  

 
 
Considerações finais  

 
 
Tendo como referencia teórica a Psicologia Histórico-Cultural no entendimento de 

atividade de ensino e sua organização, estabelecemos como foco o questionamento que 

problematizou a pesquisa: Diante dos encaminhamentos oficiais, de que forma o professor 

organiza sua atividade de ensino na modalidade de Educação Especial? Portanto, por meio da 

pesquisa descritiva que focou professores de classes especiais, nos propusemos a interpretar 

os episódios que expuseram sua intencionalidade ao organizar sua atividade ensino e os 

componentes dessa atividade. 

Podemos observar que a necessidade organizar o ensino está relacionada ao motivo 

atribuído pelo professor e a intencionalidade de seu planejamento. E, respondendo as 

inquietações iniciais, percebemos que os professores organizam sua atividade de ensino na 



modalidade de Educação Especial de acordo com os parâmetros nacionais e legislação 

pertinente no ensino dos conteúdos da base nacional comum e as áreas do desenvolvimento.  

Percebemos intencionalidade nas ações do professor em relação àquilo que ele 

considerava importante na aprendizagem dos alunos com os conteúdos e conhecimentos.  

Também vale mencionar que são explicitados seus motivos de organizar sua atividade de 

ensino frente aos documentos oficiais da Educação Especial Inclusiva, pois postulam as 

exigências nacionais para a prática pedagógica nesta modalidade. 

As constatações da análise dos resultados nos demonstraram a relação entre os 

componentes da atividade de ensino, ou seja, as tarefas de estudos, as ações de estudo e as 

ações de controle e avaliação do professor. 

Retomando os objetivos específicos, depreende-se por meio da pesquisa que o impacto 

das políticas inclusivas na organização do ensino se reafirma os aspectos educacionais do 

aluno com deficiência visto que, ao mesmo tempo em que se atendem suas especificidades, 

esta modalidade de ensino não deve preconizar ou substituir por outra escolarização.  

Por isso, percebe-se que, a política no atendimento educacional especializado no 

Paraná sobre a organização das classes especiais deve prever os objetivos a serem alcançados, 

bem como identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas e promover sua aprendizagem dos conhecimentos cientificas da base nacional 

comum. 

Ao apresentarmos a importância da organização do ensino na atuação do professor, 

subsidiada pela perspectiva histórico-cultural, consideramos que a atividade principal do 

professor é organizar sua atividade de ensino a fim de que o aluno aprenda.  Em todas as 

modalidades e níveis de educação o professor deve organizar sua atividade de ensino 

buscando a aprendizagem do conhecimento teórico. 

Acreditamos que a atuação docente frente ao aluno com deficiência vai além da 

organização e direcionamento do processo de ensino (metodologia e conteúdo), mas que sua 

atividade ensino culmine no envolvimento do aluno com a atividade proposta a fim de que se 

aproprie do conteúdo de modo que supere as percepções imediatas e empíricas dos conceitos 

que lhes são ensinados. 
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