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RESUMO 

 

Há algumas décadas, novos parâmetros em educação têm sido propostos em relação à 

educação inclusiva. O respeito às diferenças conforme a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes 

e Bases – LDB artigo 4º, e o decreto no. 3.956, de 08 de outubro de 2001 da Convenção 

da Organização dos Estados Americanos, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, 

elimina todas as formas de desigualdade pela deficiência. A escola constitui-se então 

como uma instância fundamental no oferecimento de uma educação apropriada para 

todos os alunos, independentemente de que possam apresentar alguma necessidade 

educativa especial (NEE) decorrente de uma questão biológica. Esta pesquisa foi 

desenvolvida em uma escola que adota tais princípios de educação, recebendo todos os 

alunos que a procuram dentre os quais há, por vezes, alguns com NEE. Estabelecemos 

como objetivo desta pesquisa estudar o impacto do ensino-aprendizagem de língua 

espanhola nessa escola inclusiva por acreditarmos que o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira é de grande importância para todos, uma vez que oferece um leque cultural 

variado aos alunos, ampliando sua visão de mundo e, principalmente, suas relações 

sociais. O referencial teórico é a Teoria Sócio-Histórica e Cultural (Vygotsky, 2001) e, 

mais especificamente, os fundamentosda Defectología (Vygotski, 1997) que contribuem 

para a compreensão do desenvolvimento intelectual da criança com deficiência. A 

Atividade Social, proposta por Liberali (2009), também é discutida nesta pesquisa, pois 

serviu como um suporte para a elaboração do planejamento das aulas dadas. Tal teoria é 

de grande importância para a interação entre os alunos com necessidades especiais e o 

grupo ao qual pertencem, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e autonomia 

de ambos como futuros cidadãos. Esta pesquisa é de base qualitativa por analisar e 

interpretar situações em sala de aula. Os dados são constituídos por aulas de espanhol 

gravadas em duas turmas (7º e8ºano). Depois de transcritos, foram analisados com base 

nas modalidades e categorias da argumentação einterpretados segundo o referencial 

teórico vigotskiano. Os resultados da pesquisa revelaram que houve desenvolvimento 

no ensino-aprendizagem dos alunos, mas que poderia haver uma maior interação aluno-

aluno, o que propiciaria uma aprendizagem e desenvolvimento diferente dos alunos.   

 

Palavras-chave: educação inclusiva, teoria sócio-histórica e cultural, atividade social, 

ensino de língua estrangeira. 

  



 

ABSTRACT 

New parameters in Education have been proposed for some decades now, especially 

concerning inclusive education. The respect for differences eliminates all forms of 

inequality concerning disability according to the Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional(LDB) number 9.934/96, article 4, as well as the enactment 3.956 of the 

Convenção Interamericana  of October 8, 2001 approved by the National Congress. The 

school is therefore a fundamental institution offering education which is appropriate and 

adapted to each and every student, despite having any special educational needs (SEN) 

resulting from biological factors. This research was developed in a school which 

follows such educational principles, admitting all students who come to it, some of 

whom may have SEN. The objective of this research is to study the impact of the 

process of teaching-learning of Spanish in this inclusive school, as we believe that the 

teaching-learning of languages is of great importance for all, once it provides the 

students with a wide cultural range, broadening their world view and, more importantly, 

their social relations. The theoretical framework is the Social Historical and Cultural  

Psychology(Vygotsky, 2001), more specifically   the Fundamentals of Defectology 

(Vygotsky, 1997). The fundamentals of Defectology contribute to the understanding of 

the intellectual development of the child with disability, supporting the thesis of the 

learning process and his/her own development. The Social Activity, proposed by 

Liberali (2009), is also discussed in this research, as it served as basis for the 

development of the classes taught. Such theory is of great importance for the interaction 

between students with special needs and the groups which they belong to, contributing 

to the cognitive development and the autonomy of both as future citizens. This research 

consists of a qualitative study, as it analyzes and interprets classroom situations. The 

data consists of recordings of classes for the teaching of Spanish in two groups (7th and 

8th grades). After the transcription, the classes were analyzed based on the modes and 

the categories of argumentation and interpreted according to Vygotsky’s theoretical 

framework. The results of the research reveal that there has been some development in 

the students’ teaching-learning, but that there could have been a greater interaction 

between the students, which would promote a different learning and development of the 

students.             

Keywords: inclusive education, Social Historical and Cultural  Psychology, Social 

Activity, teaching of foreign languages. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao olhar para a história da educação, nota-se que a chamada educação inclusiva 

é algo novo em nossa sociedade. Segundo Bueno (2004:73), as atitudes para com as 

pessoas com Necessidades Educativas Especiais, doravante NEE, antes do 

desenvolvimento da sociedade moderna eram caracterizadas por maus tratos ou piedade. 

Os indivíduos com NEE eram discriminados e maltratados, sendo excluídos da 

sociedade. Na Europa, no século XVII, o capitalismo acabava de nascer com a 

Revolução Francesa, defendendo-se o trabalho para todos. Ainda segundo Bueno 

(2004:88), as pessoas que apresentassem “condições mínimas, eram obrigadas a 

submeter-se às exigências do processo produtivo”. Vale lembrar que nessa mesma 

época o pensamento cartesiano, criado por Descartes, conhecido como o Pai do 

Racionalismo Moderno, propunha a razão como característica principal do 

conhecimento. Neste paradigma, a fragmentação foi instaurada já que o universo e os 

seres vivos eram vistos como máquinas que funcionavam como um conjunto de 

engrenagens. Esta visão trouxe, na educação, por exemplo, a fragmentação na grade 

curricular, na qual cada professor trabalhava sua disciplina, independentemente das 

outras, detinha todo o conhecimento que transmitia aos alunos, os quais eram avaliados 

posteriormente, recebendo uma nota que demonstrava o quanto ainda era necessário que 

estudassem, ou melhor, que memorizassem os conteúdos, até que o conhecimento fosse 

“aprendido”1. Essa prática educacional fomentou a competitividade e, 

consequentemente, o individualismo que levaram as pessoas a pensarem em si mesmas 

somente, em detrimento dos outros.  

Novamente voltando à pessoa com NEE, pergunta-se qual era sua situação. 

Bueno (2004:96) afirma que as pessoas com deficiência auditiva e/ou visual eram 

exploradas como mão-de-obrabarata pelas instituições especializadas conhecidas como 

asilo-escola-oficina, nas quais estas pessoas moravam e exerciam um trabalho forçado e 

muito mal pago ou, até mesmo, recebiam somente um prato de comida. Quanto aos que 

apresentassem deficiência mental, eram colocados em hospícios, confundindo-se com 

doentes mentais, até 1840, época em que começou a existir uma separação em pavilhões 

próprios, de acordo com Bueno (2004:96), “Mas foi a separação das crianças em 

                                                            
1 Coloco aqui a palavra “aprendido” entre aspas por referir-me ao que se considerava aprender, na época 
do pensamento cartesiano o que é questionado pelos novos paradigmas da educação. 
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pavilhão próprio, efetuada por Edouard Seguin, no Hospício de Bicêtre, em 1840, que 

se constituiu no marco efetivo do início da educação do deficiente mental.” Neste 

hospício, eram realizados “treinamentos sensoriais e de comportamentos sociais 

básicos.” (Bueno, 2004:96).  

Quanto ao Brasil, no período imperial, por ser escravocrata, não transformou as 

instituições especializadas em oficinas de trabalho, mas utilizaram-se processos 

pedagógicos que identificassem problemas patológicos em crianças, cujos índices de 

reprovação eram grandes, para omitir o fracasso escolar no ensino regular público. Tais 

indivíduos eram encaminhados a instituições especializadas, para que não atrapalhassem 

o andamento das aulas regulares (Bueno, 2004:110). 

Além disso, houve um visível caráter assistencialista sendo que as instituições 

eram, em sua grande maioria, privadas e de ordens religiosas, evidenciando a caridade 

com o próximo.As instituições declaravam que a assistência era um favor a tais 

indivíduos quando, na verdade, omitiam-se os direitos de cidadania que eles possuíam. 

Esta postura segregacionista implicava na não cobrança destas pessoas em relação ao 

Estado, escondendo-se o fracasso do sistema educacional escolar público. Além disso, 

esse tratamento assistencialista era dado somente aos indivíduos das camadas populares 

enquanto que, aos que pertenciam às elites da sociedade, era oferecido outro tipo de 

tratamento, por empresas prestadoras de serviços de reabilitação, que garantia seus 

direitos à saúde e à educação, ainda segundo Bueno (2004:110). 

Felizmente, séculos depois, na nova sociedade, este quadro evoluiu da 

segregação à integração e esta última, à inclusão,com o oferecimento de maior 

participação social e educacional. No entanto, ainda estamos em um período de 

adaptação dessas crianças com NEEs nas escolas. Urgem trabalhos com foco no 

processo de ensino-aprendizagem destes alunos que necessitam de atenção especial. 

Como professora de espanhol comecei a sentir necessidade de desenvolver um trabalho 

específico aos alunos com NEE em minha disciplina, fornecendo-lhes atividades 

pedagógicas adaptadas às suas necessidades.Dessa forma, estabeleci comoobjetivo 

dessa pesquisa estudar qual o impacto do ensino-aprendizagem de língua espanhola em 

uma escola inclusiva, isto é, o ensino em uma escola regular que hoje inclui crianças 

que antigamente eram segregadas. 

Por ser uma prática social historicamente recente, os profissionais da educação 

ainda enfrentam mais perguntas do que respostas. Por outro lado, a educação inclusiva 

tem cooperado para mudanças nas instituições escolares como um todo. Professores, 
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coordenadores, diretores, funcionários, alunos no geral estão passando por um processo 

de mudança de valores ao relacionarem-se com alunos que necessitam de um olhar 

diferenciado, no processo de ensino-aprendizagem de todas as disciplinas. Logo, a 

pergunta que norteará essa pesquisa é: 

 

 Qual é o impacto do trabalho realizado em aula de língua espanhola 

em uma escola inclusiva?  

 

Partilho da visão de Linguística Aplicada (LA) de Moita Lopes (2006) que diz 

que ela tem como objeto a linguagem da vida real e trata de pesquisas de natureza 

aplicada em Ciências Sociais. Entendo que na perspectiva adotada por ele a LA é de 

grande importância nesta pesquisa, pois questiona e reflete sobre ações pedagógicas em 

aulas de espanhol que podem auxiliar os alunos de uma escola inclusiva, em sua prática 

social, a comunicar-se em uma língua estrangeira. 

É fundamental que todos os alunos, independente do fato de terem NEE ou 

não,usufruam da igualdade de direitos que lhes é dada por lei, sendo respeitados pelos 

colegas e por toda a comunidade onde vivem, de forma ética. Segundo Pennycook 

(2001: 68), tópicos como identidade, sexualidade, ética, igualdade de direitos, acesso e 

alteridade, que não tinham sido de interesse da LA, agora são discutidos pela 

Linguística Aplicada Crítica (LAC). Segundo o autor, a LA tradicional “é hipócrita por 

sua inabilidade ou má vontade de dar conta de questões significativas atuais.” Assim 

sendo, questões como desigualdade, pobreza, racismo, entre outras, são negadas pela 

LA tradicional, justificando sua postura com a defesa da neutralidade política e 

intelectual do pesquisador. Esse comportamento é chamado por Pennycook (2001: 69) 

de hipocrisia da responsabilidade social. Rajagopalan, (2003: 46), por sua vez, afirma 

que as questões de ordem ética têm sido relegadas a um segundo plano e “aos cuidados 

de outros especialistas como educadores, assistentes sociais...etc.” em razão da 

preocupação do caráter científico da LA.  

Além disso, defensores da LA afirmam que a linguagem deve ser vista como 

prática social e que, portanto, o sujeito de pesquisa não pode ser separado do mundo em 

que vive, pois sua interação com o meio é de grande importância na formação de sua 

linguagem, identidade, valores, entre outros. Como afirma Fabrício (2006: 48):  
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Esses estudos abordam a linguagem conectada a um conjunto de 
relações em permanente flutuação, por entender que ela é inseparável 
das práticas sociais e discursivas que constroem, sustentam ou 
modificam as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes dos 
atores sociais.  

 

Portanto, se a linguagem é vista como prática social, é importante  quea 

educação, que está intrinsecamente ligada a ela, seja conduzida, envolvendo os aspectos 

culturais, as relações sociais e os momentos históricos que envolvem o objeto estudado 

em sala de aula.  

Quanto às pesquisas que encontrei até o momento, a maioria são referentes ao 

ensino-aprendizagem de surdos. As que se referem ao ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, especialmente a espanhola, para alunos com deficiência intelectual foram 

duas. A primeira é de Beck (2007), que é uma pesquisa de Doutorado realizada com 

alunos especiais em uma escola especial de Pelotas/RS. Sua fundamentação teórica 

baseia-se em Vygotsky (1983), especialmente no desenvolvimento dos processos 

mentais superiores da criança com deficiência mental. A autora observa que, para 

Vygotsky (1983), as relações sociais deste aluno auxiliam no desenvolvimento das 

funções superiores. O objetivo desta pesquisa é, segundo a autora, “apresentar um 

projeto que utiliza o ensino da Língua Espanhola como importante ferramenta 

potencializadora da aprendizagem de Pessoas com Necessidades Educativas Especiais 

(PNEEs)”. Como resultados iniciais, a autora observou que os alunos com NEEs 

apresentaram maior motivação para o ensino da LE além de uma maior autonomia no 

processo de aprendizagem. Outro trabalho é o de Morosino; Pires; Damiani (2009). Sua 

fundamentação teórica também se baseia no desenvolvimento das funções superiores de 

Vygotsky (1997), utilizando o lúdico para seu desenvolvimento. Segundo as autoras, o 

objetivo é “relatar a intervenção de uma proposta de ensino de Língua Espanhola para 

alunos com necessidades educativas especiais, área da Deficiência intelectual, 

pertencentes a um grupo de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola 

especial.” Os resultados, segundo as autoras, têm sido uma “melhora na interpretação de 

textos em língua espanhola, no raciocínio lógico e nas iniciativas dos estudantes da 

Escola Especial em querer falar, nas aulas, utilizando a língua meta.”. 

Nestes artigos encontrados, há semelhanças com minha pesquisa no ensino-

aprendizagem de língua espanhola, apresentando Vygotsky (1997) como referencial 

teórico e o trabalho voltado ao desenvolvimento das funções superiores dos alunos com 
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NEEs. No entanto, apresentam diferenças em relação à minha pesquisa como o fato de 

ocorrerem em escolas especiais e não em escolas regulares.  

Quanto às dissertações pesquisadas no LAEL – Programa de Estudos Pós-

Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-SP, encontrei 

duas pesquisas mais próximas ao tema que discuto aqui. Uma delas é a de Mestrado de 

Oliveira (2008), que apresenta como objetivo “investigar os sentidos e significados 

sobre inclusão e ensino-aprendizagem atribuídos por um aluno com necessidade 

especial e por sua professora de inglês.” Sua fundamentação teórica é baseada na Teoria 

Sócio-Histórico-Cultural (Vigotski, 1934/2003), na defectología (Vigotski, 1926a/2004; 

Daniels, 2007; entre outros), nos sentidos e os significados (Vigotski, 1934/2001; 

González Rey, 2000; Aguiar, 2000; Bakhtin; 1929-30/1992), entre outros. Nos 

resultados, a autora afirma que “foi possível estabelecer uma reflexão sobre a inclusão”, 

voltando-se ao estudo das emoções dos sujeitos participantes da pesquisa. Esta pesquisa 

difere-se da minha por discutir os sentidos-e-significados e as emoções dos sujeitos 

participantes, elementos que não são focais neste trabalho. Além disso, a pesquisa de 

Oliveira (2008) foi realizada em uma escola estadual e em aulas de inglês, 

diferentemente da minha que se realizou em uma escola particular e em aulas de 

espanhol. 

Outra dissertação que há no LAEL é a de Mestrado de Souza (2006), cujo 

objetivo é analisar se as ações do professor promovem a constituição social dos alunos 

com NEE, sua própria percepção e a percepção do outro. O estudo apoia-se em Bakhtin 

(1979), Vygotsky (1920-1930) e na Teoria da Atividade sócio-Histórica e Cultural de 

Engeström (1999). Os resultados demonstraram, segundo a autora, que é possível que 

ocorra a inclusão com mudanças nas práticas pedagógicas da escola. No entanto, esse 

trabalho difere-se do meu, pois seus dados foram coletados em uma escola pública 

estadual na qual a pesquisadora entrevistou professores, gravou aulas e realizou sessões 

reflexivas. 

É importante mencionar também que as duas pesquisas aqui citadas tomam o 

aluno com NEE como foco, o que não ocorre em minha pesquisa. 

Em relação à organização desta dissertação, inicio o Capítulo I explicandoa 

situação inclusiva no Brasil e as leis que a garantem. Em seguida,discuto o referencial 

teórico no qual me apoio que são os Fundamentos de defectología de Vygotski(1997), a 

Zona de Desenvolvimento Proximal – ZPD, a Atividade Social proposta por Liberali 
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(2009) e baseada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) e o 

referencial teórico da argumentação de Pontecorvo/Orsolini (2005).  

No Capítulo II explico o tipo de pesquisa utilizada neste trabalho, que é de base 

qualitativa, e sua relação com a Linguística Aplicada. Também apresento o contexto de 

pesquisa, os participantes, os instrumentos e procedimentos para produção, seleção, 

análise e interpretação dos dados e as garantias de veracidade. 

No Capítulo III faço a análise e interpretação de dados baseada em modalidades 

e categorias de análise de argumentação apontadas por Pontecorvo/Orsolini (2005:79).  

Por fim, apresento a conclusão da análise e minhas considerações finais sobre 

esta pesquisa observando os pontos positivos assim como outros que podem ser 

melhorados. Cito também elementos que não foram esclarecidos neste trabalho e que 

podem ser estudados em pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Neste capítulo, apresento como a educação inclusiva no Brasil está garantida por 

leis. A seguir, discuto o referencial teórico que sustenta minha pesquisa, ou seja, os 

Fundamentos de defectología de Vygotski(1997) e a Zona de Desenvolvimento 

Proximal – ZPD. Apresento também o referencial teórico da argumentação de 

Pontecorvo/Orsolini (2005) por entender ser ela fundamental para o desenvolvimento 

das funções superiores dos alunos para o ensino-aprendizagem de língua espanhola. 

Finalmente, discuto a importância da Atividade Social proposta por Liberali (2009) e 

baseada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). 

 
 

1. Educação Inclusiva no Brasil 
 
 

Nesta seção, apresento como a educação inclusiva de crianças com necessidades 

especiais é hoje garantida por lei. Tais leis garantem que todos devem ser vistos com os 

mesmos direitos, abrindo espaço para os alunos que antes ficavam à margem do sistema 

escolar. Contudo, aponto que apesar de estarem na escola, ainda muito precisa ser feito. 

Segundo o Portal da Presidência da República Federativa do Brasil, “A função 

do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver 

conflitos entre cidadãos, entidades e estado.” Dessa forma, a Constituição Federal de 

19882, que é a lei suprema do Brasil, servindo de base e referências às outras leis, em 

seu preâmbulo, reza “...assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...” A 

Constituição garante ainda, como direito fundamental a igualdade, de acordo com o 

artigo 5°, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza3, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

                                                            
2Texto no anexo 1. 
 
3 Grifo meu. 
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direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...” No artigo 6°, 

acrescenta sobre a educação, “São direitos sociais a educação4, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Portanto, a Constituição Federal do Brasil garante a todos o direito à educação e seu 

acesso à escola, a qual não pode excluir ninguém em razão de sua origem, raça, sexo, 

idade ou deficiência, como foi observado pelo documento editado pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), por ordem do Ministério Público Federal. Tal 

documento, cujo nome é “O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes 

Comuns da Rede Regular”5, apresenta informações importantes e necessárias para que 

se possa construir um sistema educacional inclusivo. Encontra-se em sua apresentação a 

afirmação: “se o seu conteúdo contribuir para disseminar uma cultura 

antidiscriminatória das pessoas com deficiência, ela já terá cumprido sua finalidade.”. 

Este documento faz uma detalhada análise da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)6, 

Lei 9.394/96, observando sua relação em comum acordo com a Constituição Federal do 

Brasil, esclarecendo possíveis interpretações equivocadas sobre a educação inclusiva. 

Como exemplo, no artigo 4º da LDB, há a afirmação seguinte: 

     
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino.7. 

 

O documento da Procuradoria, na página 8, explica a citação anterior, afirmando 

que “O atendimento educacional especializado deve estar disponível em todos os níveis 

de ensino escolar, de preferência nas escolas comuns da rede regular”, e ainda 

acrescenta que “Este é o ambiente escolar mais adequado para se garantir o 

relacionamento dos alunos com seus pares de mesma idade cronológica e para a 

                                                            
4 Grifo meu. 
5Este document pode ser encontrado em: www.cepde.rj.gov.br/cartilha_do_mp.doc 
6 Texto no anexo 3. 
7 Grifo meu. 
 



19 
 

estimulação de todo o tipo de interação que possa beneficiar seu desenvolvimento 

cognitivo, motor, afetivo.”. 

 Ainda de acordo com a LDB, em seu artigo 58 e seguintes, encontra-se a 

seguinte afirmação: “o atendimento educacional especializado 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 do ensino regular.” 

(art. 59, § 2º). Tal dispositivo pode causar uma interpretação equivocada, acreditando-se 

que é possível que se substitua o ensino regular pelo especial. Tal pensamento não pode 

ser admitido já que estaria em contradição com a Constituição Federal do Brasil, lei 

suprema brasileira (artigo 208, inc. I), e também de acordo com a própria LDB, (artigo 

4º, inciso I22 e artigo 6º3), que determina como obrigatório o acesso ao Ensino 

Fundamental II.   

O documento citado da Procuradoria também discute alguns aspectos da 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Pessoa Portadora de Deficiência8, que ocorreu na Guatemala. Este documento 

veda qualquer forma de desigualdade pela deficiência e define no Art. 1º., n.º 2: 

         
a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" 
significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência 
anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o 
efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus 
direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 

 

Nota-se aqui a explicitação do significado de discriminação em relação às 

pessoas com necessidades especiais. Tal discriminação lhes tira seus direitos que são 

legais e indiscutíveis e asseguram sua liberdade de expressão. Qualquer forma de 

discriminação contra pessoas nessas condições são, portanto, ilegais e ferem os direitos 

humanos. 

Segundo o documento da Procuradoria, “O Brasil é signatário desse documento, 

que foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 

13 de junho de 2001, e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, da 

Presidência da República.” No Brasil, este documento temvalor como uma lei ordinária.  

Conforme visto nesta seção, é garantido a todos os alunos e, neste caso 

explicitamente garantido aos alunos com NEE, o direito à educação de qualidade. 
                                                            
8 Texto no anexo 2. 
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Entretanto, o que minha experiência mostra e que é colaborada por pesquisas tais como 

de Fidalgo (2006), é que tal direito não está sendo atendido de forma satisfatória, uma 

vez que, ainda em muitos municípios falta infraestrutura, especialmente na educação. 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por exemplo, criou o 

Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual9, em 

2008, cuja proposta é oferecer, segundo Schneider (2008)10, “instrumentos aos 

professores para que possam identificar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual”. Esse foi o segundo documento 

criado pela Prefeitura de São Paulo em relação à educação especial. O primeiro foi o 

Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais11, em 2007. No entanto, apesar de tais documentos existirem e 

de leis garantirem o ensino às pessoas com necessidades especiais, ainda são frequentes 

as recusas de matrículas em muitas escolas que justificam sua postura dizendo não 

estarem preparadas fisicamente e/ou pedagogicamente para contribuir com o 

aprendizado de tal aluno. É importante, portanto,que se ofereçam cursos de formação 

aos professores para que eles saibam lidar com os instrumentos propostos. Além disso, 

deve-se fazer uma reforma na gestão escolar como um todo, a fim de que essas políticas 

públicas sejam realmente implantadas. Só assim é que a educação caminhará à inclusão 

cujo processo deve ser resultado da adaptação da sociedade às pessoas com deficiências 

e não o contrário como acontecia há alguns anos atrás.    

 

 

2. Ensino-Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

Nesta seção, para que se possa compreender como ocorre o ensino-

aprendizagem de língua estrangeira em crianças com NEE, tomaram-se como referência 

                                                            
9Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual 
/ Secretaria Municipal de Educação – São Paulo : SME / DOT, 2008, disponível em: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EdEspecial/Referencial_AvaliacaoAprendizag
em_DeficienciaIntelectual.pdf. Acesso em 18 de janeiro de 2012. 
 
10Citação retirada do Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual, 
indicada na nota anterior. 
11Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais 
especiais / Secretaria Municipal de Educação – São Paulo : SME / DOT, 2007, disponível em:  
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EdEspecial/Referencial_AvaliacaoAprendizag
em_NecessidadesEspeciais.pdf. Acesso em 18 de janeiro de 2012. 
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os Fundamentos de defectología de Vygotski (1997). Nesta obra são analisados os 

problemas gerais da deficiência, suas questões especiais e fundamentos de trabalho com 

crianças com deficiência mental leve. Vale ressaltar que as palavrasdefectology 

edefectología, são imediatamente associadas ao termo deficiência.  

 

2.1 O desenvolvimento da linguagem 

 

Segundo Vygotsky (1997:139), a linguagem desenvolve-se de fora para dentro, 

ou seja, como meio de comunicação, como uma função social uma vez que a criança 

interage com o meio no qual vive, compreendendo o que ouve, primeiramente, para que, 

posteriormente, internalize a linguagem: 

 
...toda função psicológica superior, no processo de desenvolvimento 
infantil, manifesta-se duas vezes, a primeira como função da conduta 
coletiva, como organização da colaboração da criança com o 
ambiente, depois como função individual da conduta, como 
capacidade interior de atividade do processo psicológico no sentido 
estrito e exato desta palavra. Do mesmo modo, a linguagem também 
se transforma, de meio de comunicação a meio de pensamento.12 

 
Isso significa que o contexto é o primeiro elemento a ser considerado no 

desenvolvimento da linguagem da criança, uma vez que na sua interação com outros 

indivíduos, ela internaliza determinados conceitos para que, em seguida, os expresse de 

acordo com sua compreensão. Tal processo ocorre para que a criança possa comunicar-

se e também, posteriormente, possa exteriorizar seus pensamentos também 

desenvolvidos nesse mesmo processo. 

E ainda de acordo com Souza (2005:35), “...Vigotski deixa clara a ação do 

sujeito nesse processo – ele internaliza os significados das ações e não as ações, 

significados mediados pelo outro por meio da linguagem, constituindo-se como 

construção social que demanda sempre a presença do outro na relação.”  

Em uma pesquisa realizada por ocidentais, segundo Vygotsky (1997:140), 

observou-se que procedimentos de subordinação de sua conduta às regras da 

coletividade nascem e elaboram-se nas crianças durante os jogos infantis 
                                                            
12Esta citação é tradução minha. O original é: “...toda función psicológica superior, en el proceso de 
desarrollo infantil, se manifiesta dos veces, la primera como función de la conducta colectiva, como 
organización de la colaboración del niño con el ambiente, después como función individual de la 
conducta, como capacidad interior de actividad del proceso psicológico en el sentido estricto y exacto de 
esta palabra. Del mismo modo, también el lenguaje se transforma, de medio de comunicación a medio de 
pensamiento.” 
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transformando-se em uma função interior de conduta, passando a ser uma função 

psicológica própria. Ora, se a conduta coletiva é adquirida pela criança, sua importância 

no desenvolvimento da criança mentalmente deficiente será de grande importância, se 

devidamente estimulada ao ativar suas funções psicológicas. Isso pode ser afirmado 

uma vez que crianças com deficiência mental são iguais às que não possuem deficiência 

em relação ao seu desenvolvimento, pois a diferença está na forma como se 

desenvolvem. Segundo a teoria vygotskiana, uma das diferenças é que essas crianças 

pensam de modo mais concreto e direto. 

Logo, ainda segundo Vygotsky (1997:140), se a criança com deficiência mental, 

desde seu nascimento, estiver cercada de pessoas que a vejam como uma criança 

simplesmente, estimulando-a à vida em sociedade e às relações cotidianas ao invés de 

isolá-la, grandes serão suas possibilidades de desenvolvimento. É claro que existe a 

probabilidade de que esta criança tenha uma reação oposta, não aceitando relacionar-se 

com o outro, sentindo-se com baixa autoestima. No entanto, se a tentativa de 

socialização, baseando-se na teoria vygotskiana do desenvolvimento da linguagem, não 

for colocada em prática, não se andará em direção nenhuma ou, ainda pior, se cairá no 

erro da prática das teorias que treinavam essas crianças baseando-se nos reflexos 

condicionados. Tal prática não estimulava o desenvolvimento psicológico e sim apenas 

elaborava hábitos automáticos sem que se soubesse dominá-los, não os usando 

racionalmente. Se a criança com deficiência mental tem a possibilidade de desenvolver 

sua intelectualidade, ainda que de forma diferente, assim como uma que não possui 

deficiência mental, por que insistir em tais práticas? Se for possível oferecer-lhe a 

possibilidade de desenvolvimento cultural, intelectual, adaptando-a ao convívio social e, 

talvez, estimulando sua autonomia, não há motivo para que se pare no tempo e se 

contente com o mínimo quando se pode muito mais. 

 

 

2.2 Processo da compensação, desenvolvimento das funções superiores e 

ZPD 

Muitas pessoas poderiam pensar que conhecer as deficiências mentais de uma 

criança com necessidades especiais é o mais importante para que se possa educá-la. No 

entanto, segundo Vygotsky (1997:14), ao citar o psicólogo austríaco Alfred Adler, 

afirma que o importante não é a deficiência. O foco deve ser a criança e como seu 

organismo reage para compensar essa deficiência. 
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Mas como isso ocorre? De acordo com Vygotsky (1997:18), a criança não sente 

diretamente sua deficiência, mas nota as dificuldades que resultam da mesma. Uma 

delas é sua posição social, pois a deficiência é vista como um desvio social, podendo 

causar-lhe sentimento de inferioridade. Esse sentimento pode levar a criança a reagir 

positivamente pelo processo da compensação ou negativamente, à falta de motivação. 

Essa tese é reforçada por alguns psicólogos da escola adleriana na Áustria e da escola 

belga para os quais a tomada de consciência pela própria criança com deficiência 

proporciona o processo compensatório. 

Ainda segundo Vygotsky (1997:18), pela relação entre defeito - sentimento de 

inferioridade – compensação, pode-se, portanto, descobrir em uma criança com 

deficiência mental, caminhos que possam ser trilhados pelo educador para que seu 

intelecto seja mais bem desenvolvido levando-a mais à compensação que à deficiência.  

Por outro lado, ainda que a sociedade à qual pertença a criança com deficiência 

trate-a sem preconceitos, evitando causar um sentimento de baixa autoestima, é 

necessário que haja sua adaptação ao meio social. Para tanto, o processo de 

compensação deverá ser estimulado para que ocorra um ajuste às relações sociais, 

permitindo sua atuação na sociedade.  

E como estimular o processo de compensação? Vygotsky (1997:136), afirma que 

é na interação com o meio que se criam situações as quais a levam à compensação e que 

o destino desse processo de compensação dependerá não somente do caráter e gravidade 

da deficiência mas também da realidade social da deficiência, ou seja, das dificuldades 

às quais a deficiência leva a criança, a partir da posição social. 

Ao saber, portanto, que a interação social é a chave para o processo de 

compensação da criança com deficiência mental, resta-nos ainda conhecer o caminho da 

compensação ao desenvolvimento intelectual. Vygotsky (1997:222) defende a tese de 

que as maiores possibilidades de desenvolvimento da criança com deficiência mental 

encontram-se mais no campo das funções psicológicas superiores (linguagem racional, 

memória lógica, formação de conceitos abstratos, atenção voluntária, etc.) que das 

inferiores. Segundo o autor, os processos elementares são os menos educáveis e menos 

dependentes do desenvolvimento social da criança. Além disso, esses processos 

elementares originam-se diretamente do núcleo da deficiência podendo ser eliminados 

somente se eliminada a deficiência, o que é algo praticamente impossível.  Por outro 

lado, os processos superiores costumam estar ainda mais afetados que os inferiores, mas 

como não estão condicionados à deficiência de modo primário e sim somente de modo 
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secundário, sua possibilidade de desenvolvimento existe e deve ser estimulada. 

Portanto, ações pedagógicas adequadas devem ser aplicadas para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky (1997:144): “o desenvolvimento 

incompleto de suas funções psíquicas superiores poderia responder a uma ação 

pedagógica adequada, diferentemente do desenvolvimento das funções psíquicas 

elementais”.13 

O autor ainda acrescenta que o desenvolvimento incompleto das funções 

superiores está ligado ao desenvolvimento cultural também incompleto, à exclusão do 

ambiente cultural uma vez que a criança não sente a influência do ambiente, 

acumulando seu atraso e características negativas da deficiência. Vygotsky (1997:145) 

adverte que a criança que tem pouco contato com a coletividade infantil pode ter 

dificuldades secundárias, que são aquelas sociais. 

Diante de tais afirmações, a meu ver, pode-se pensar que se uma criança com 

NEE, cujas funções psicológicas elementares não estejam profundamente 

comprometidas, for colocada em uma comunidade escolar da qual fazem parte 

indivíduos sem necessidades especiais, a probabilidade do desenvolvimento de suas 

funções superiores pode ser ainda maior uma vez que pode ser auxiliada pelas outras 

atividades propostas, tanto em sala de aula quanto em momentos de lazer, estimulando-

a ao desenvolvimento de suas funções superiores. Vygotsky (1997:93) propõe que “A 

escola especial deve tomar com frequência, por um período, as crianças com deficiência 

e restituí-las novamente à escola normal”14, isto é, que a escola especial tem sua função 

no desenvolvimento de crianças com NEE para que sejam preparadas ao convívio com 

outras crianças em escolas regulares, as quais devem ter preferência em sua educação.  

 Outra questão importante da teoria vygotskiana para o desenvolvimento das 

funções superiores é a Zona de Desenvolvimento Proximal que, segundo Vigotski 

(2007:97) é a distância entre o nível de Desenvolvimento Real (determina-se pela 

solução independente de problemas) e o nível de Desenvolvimento Potencial do aluno 

(solução dada a um problema sob a orientação de alguém com mais capacidade de 

resolvê-lo). É importante compreender, pois, que a ZPD hoje será o nível de 

                                                            
13Esta citação é tradução minha. O original é: “...el desarrollo incompleto de sus funciones psíquicas 
superiores podría responder a una acción pedagógica adecuada, a diferencia del desarrollo de las 
funciones psíquicas elementales.” 

  
14 Esta tradução é minha. O original é: “La escuela especial debe tomar con frecuencia por un periodo a 
los retrasados y restituirlos de nuevo a la escuela normal.” 
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desenvolvimento real amanhã, pois o que a criança assimila hoje com a ajuda de alguém 

ela deverá saber fazer sozinha posteriormente. Como já foi dito anteriormente, o 

estímulo ao convívio social com outras crianças auxilia nesse desenvolvimento e, 

consequentemente, na criação de ZPDs na criança com NEE.  

 

3. Argumentação e Ensino-Aprendizagem de Língua Espanhola 

  

Nesta seção discuto brevemente a importância da argumentação e apresento 

algumas modalidades e categorias de análise da argumentação que foram de grande 

importância nesta pesquisa, possibilitando observar a interação que ocorreu entre a 

professora pesquisadora e os alunos, durante as aulas de espanhol. 

A argumentação, vista pela ótica neo-retórica, não possui mais a utilidade de 

persuasão como na antiguidade grega, mas sim de colaborar na construção do 

conhecimento, por meio de suas categorias e modalidades de análise. No ambiente 

escolar, tal construção pode ocorrer entre professor-aluno; professor-alunos, aluno-

aluno, professor-coordenador, professor-professor, e assim por diante, de forma 

colaborativa, criando novas ZPDs. De acordo com Oliveira e Magalhães (2011:73): 

 
A colaboração necessita, assim, ser pensada na construção de um 
processo reflexivo-crítico, possibilitada por escolhas teórico-
metodológicas que criem um contexto de mútuas zpds, como aponta 
Vygotsky (1934/1987), e por uma organização da linguagem com base 
na argumentação, nas relações entre os participantes.  

 

Logo, para que o professor possa construir ZPDs, a argumentação em sala de 

aula é de grande auxílio, tanto na fala do professor com os alunos em correções de 

atividades, sistematizações gramaticais, discussões e análise de gêneros quanto em 

performances das atividades sociais propostas. Pontecorvo (2005:127), ao citar Nelson 

e Gruendel (1979), afirma que as crianças argumentam com mais facilidade se falam de 

determinado assunto que conhecem, isto é, “...a colaboração para o desenvolvimento de 

um argumento de discurso depende em larga medida da familiaridade com o próprio 

argumento.” 

Já, quando não há familiaridade com o assunto, o professor controla mais o 

discurso, utilizando de elementos, segundo Pontecorvo (2005:128), como 

“espelhamento”, “por meio de repetições e reformulações o falante comunica um 
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esforço de compreensão e encoraja o interlocutor a prosseguir o discurso”, “quando o 

professor repete ou estende a informação introduzida por uma criança”, entre outros. 

Reproduzo, a seguir, um dos quadros feitos por Miascovsky (2008), baseado em 

Pontecorvo (2005), das modalidades de análise da argumentação: 

 

Quadro 1: Modalidades de análise 

 Modalidades de análise  

Desenvolvimento • Coerência de raciocínio 
entre os interlocutores. 

• Avanço e progresso da 
análise e interpretação do 
objeto do discurso. 

• Introdução de novos 
elementos e de novas 
perspectivas. 

1. Trazer elementos novos 
2. Relacionar 
3. Delimitar 
4. Contrapor-se argumentando
5. Compor relações de nível 

mais alto 
6. Generalizar 
7. Problematizar 
8. Reestruturar 

Pertinência • Progressão do discurso 
colocado no tema proposto 
por um dos interlocutores 
e compartilhado pelos 
outros. 

1. Pertinência dentro do tema 
proposto 

2. Acréscimo de elementos 

Não desenvolvimento • Inércia, bloqueio do 
raciocínio coletivo. 

1. Repetir 
2. Confirmar 
3. Referir-se a uma 

experiência pessoal 
Não pertinência • Falta de progressão do 

discurso quando há desvio 
do tema. 

1. Desvio do tema proposto 
2. Referir-se a elementos de 

outro tema 
 

 
É importante também, segundo Pontecorvo/Orsolini (2005:79), que se observem 

as seguintes categorias de análise: 

 

 Espelhamento: informação repetida, reformulada ou continuada. 

 Pedido de esclarecimento: pedido de informações. 

 Apresentação de esclarecimento: apresentação de informações. 

 Réplica simples: resposta simples, sem elaboração nem acréscimo de dados. 

 Pedido de definição. 

 Apresentação ou tentativa de definição. 

 Pedido de explicação. 

 Apresentação ou tentativa de explicação. 
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As modalidades e categorias da argumentação, nesta pesquisa, a meu ver, é um 

importante instrumento que coopera para a produção de ZPDs as quais, por sua vez, 

desenvolvem o aprendizado dos alunos, especialmente em atividades sociais trabalhadas 

em sala de aula, pertinentes a situações que eles podem viver futuramente. Dessa forma, 

o ensino-aprendizagem ocorre com discussões argumentativas e em performances em 

sala de aula, já que os alunos terão que fazer uso de estruturas do idioma que lhes deem 

suporte para colocar suas ideias em questão e discuti-las, desenvolvendo, portanto, a 

linguagem racional, a memória lógica, a formação de conceitos abstratos, a atenção 

voluntária, entre outros. Segundo Orsolini (1991), “as atividades discursivas são um 

instrumento poderoso para o desenvolvimento de capacidades metalinguísticas e 

metacognitivas” quando realizadas em contextos nos quais há interação adulto-criança e 

criança-criança. 

 

4. Atividade Social 

 

Nesta seção discuto a importância da Atividade Social que, de acordo com 

Liberali (2009:19), estabelece relações com o conceito de brincar, para Vygotsky. A 

autora afirma que o brincar “recria as atividades da vida”, com a representação de 

papéis, o que proporciona à criança a criação de zonas de possibilidades futuras.  

Observo aqui que a Atividade Social é um modo de estruturar o currículo 

escolar, tendo como base o conceito filosófico da Teoria Sócio-Histórica e Cultural - 

TASHC (Vygotsky, 2001). Nesta teoria, as atividades exercidas pelo homem são 

mediadas por elementos (o próprio homem, isto é, o sujeito, a comunidade, a divisão do 

trabalho, o objeto, as regras e os instrumentos) com o objetivo de atingir-se um 

determinado resultado que tenha como meta a transformação do homem e de seu meio. 

Para que se compreenda melhor tais relações, coloco a seguir a representação gráfica de 

Engeström (1999): 
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desenvolvimento da atividade. 

Trata-se da articulação entre o idealizado, o 

sonhado, o desejado que se transforma no objeto final 

ou o produto. 

Regras Normas explícitas ou implícitas na comunidade. 

Artefatos/instrumentos/ferra

mentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o 

objeto idealizado, passíveis de serem controlados pelo 

seu usuário revelam a decisão tomada pelo sujeito; 

usados para o alcance de fim predefinido (instrumento 

para o resultado) ou constituído no processo da 

atividade (instrumento e resultado) (Newman; Holzman, 

2002). 

 

 

Ainda segundo Liberali (2009:12), a TASHC tem sido base para o trabalho com 

Atividade Social, na qual os sujeitos interagem entre si, em certos contextos culturais, 

com uma finalidade determinada para que se atenda a certa necessidade do grupo ao 

qual pertencem. Tal característica faz com que uma atividade não seja somente um 

conjunto de ações, mas sim ações que, em conjunto com determinados elementos, 

tenham como objetivo a realização das necessidades de um grupo, satisfazendo-as.  

Sinalizo que as aulas observadas nesse trabalho foram planejadas com base em 

Atividades Sociais, tendo como objetivo atividades fictícias que, organizadas dentro da 

concepção sócio-histórica e cultural, causam determinado impacto no ensino-

aprendizagem de língua estrangeira, em uma escola inclusiva.  A Atividade Social, a 

meu ver, vem a enriquecer a relação de trocas entre crianças com e sem necessidades 

especiais já que, pelo “brincar”, segundo o conceito vygotskiano, os alunos vivenciam, 

em seu imaginário, supostas situações do cotidiano, colocando em prática as relações 

humanas, o que propicia o ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual.  

É fundamental, portanto, que o professor saiba construir ZPDs, utilizando 

atividades sociais nas quais cada aluno assuma um papel como sujeito, em prol de um 

objeto, respeitando regras, utilizando instrumentos e seguindo uma divisão de trabalho. 

Essa estrutura marxista colabora para a interação social do aluno com deficiência 

intelectual que aprende em sua relação com o outro. Liberali (2009:11) explica que: 
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O ensino por meio de Atividades Sociais enfatiza o conjunto de ações 
mobilizadas por um grupo para alcançar um determinado 
motivo/objetivo, satisfazendo necessidades dos sujeitos na “vida que 
se vive” (Marx e Engels, 2006, p.26). Nesse sentido, organiza-se para 
trabalhar com os diferentes componentes da atividade: sujeitos, 
artefatos, objetos, comunidade, regras e divisão de trabalho. 

 

Ora, se o trabalho com esses diferentes componentes da atividade propicia a 

satisfação das necessidades dos sujeitos na “vida que se vive”, tal processo com alunos 

com necessidades especiais seria de grande importância em seu desenvolvimento uma 

vez que haverá sua interação com alunos sem necessidades especiais que podem atuar 

como mediadores no processo de ensino-aprendizagem, criando-se novas ZPDs. 

Faço tal afirmação apoiando-me em Vygotski (1997:245) que diz: 

 
Na relação social produz-se uma espécie de serviço mútuo. O mais 
dotado intelectualmente adquire a possibilidade de manifestar uma 
maior atividade social em relação ao menos dotado e menos ativo. Ao 
contrário, este último, por sua vez, extrai das relações sociais com o 
mais dotado e ativo aquilo que ainda lhe resulta inacessível, o que 
costuma ser um ideal inconsciente ao que tende a criança 
intelectualmente deficiente.15. 

 

Isto é, na interação entre crianças com e sem necessidades especiais há um 

ganho das duas partes. O aluno com necessidade especial aprende com o exemplo do 

outro em atividades que lhes são determinadas pelo professor e este, sem necessidades 

especiais, desenvolve seu lado de cidadania e respeito com o outro, compreendendo que 

a sociedade é composta por sujeitos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
15Esta tradução é minha. O original é: “En la relación social se produce una especie  de servicio mutuo. El 
más dotado intelectualmente adquiere la posibilidad de manifestar una mayor actividad social con 
respecto al menos dotado y menos activo. En cambio, este último, a su vez, extrae de las relaciones 
sociales con el más dotado y activo aquello que todavía le resulta inaccesible, lo que suele ser un ideal 
inconsciente al que  tiende el niño intelectualmente insuficiente.” 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo explico o tipo de pesquisa realizada neste trabalho. Também 

apresento o contexto de estudo, os participantes da pesquisa, os instrumentos e 

procedimentos para produção, seleção, análise e interpretação de dados e as garantias de 

veracidade. 

 

1. Pesquisa Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa, segundo Liberali & Liberali (2003:54), tem o objetivo de 

“perceber a realidade a partir dos significados”, de forma que a subjetividade passa a ser 

levada especialmente em consideração. Neste tipo de pesquisa, de acordo com Minayo 

(1993 apud Liberali & Liberali 2003), o trabalho é realizado no universo de crenças, 

valores, entre outros, não sendo mais possível somente a quantificação. 

Neste sentido, a presente pesquisa é de base qualitativa por analisar e interpretar 

situações em sala de aula. Constitui-se também como um estudo de caso que, segundo 

Liberali & Liberali (2003:63), ao discutir Vergara, busca profundidade e detalhamento, 

em aulas de língua estrangeira, apoiadas em uma abordagem de Atividade Social, 

observando a interação entre a professora-pesquisadora e os alunos com necessidades 

especiais incluídos no sistema regular de ensino, em uma escola particular de São Paulo, 

não me propondo a generalizações. Seu objetivo é, portanto, estudar qual é o impacto do 

ensino-aprendizagem de língua espanhola em uma escola inclusiva.   

 

2. Contexto de Estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola particular da zona oeste de São Paulo, 

que foi fundada há 35 anos e que atende um público majoritariamente de classe social 

média e alta. A escola conta com seis prédios sendo eles utilizados para atividades 

voltadas para: 

 

 Arte e expressão, designado como Atelier, e que foi, a princípio, apenas uma 

escola de arte, mas que, com o passar do tempo deu origem à escola na qual 
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esta pesquisa se desenvolveu. Ainda hoje desenvolve, de maneira 

independente, cursos e oficinas em diversas áreas, para crianças, 

adolescentes e adultos. 

 Nível infantil que atende alunos de 1 a 3 anos de idade.  

 Nível infantil para alunos de 4 a 6 anos de idade. 

 Nível Fundamental I para alunos de 1º ao 5ºano, com idade entre 6 e 10 anos. 

 Nível Fundamental II para alunos de 6º ao 9ºano, com idade entre 11 e 14 

anos. No mesmo prédio funcionam os Serviços Administrativos e Recursos 

Humanos. 

 Nível Ensino Médio para alunos de 1º E.M. ao 3º E.M., com idade entre 15 e 

17 anos. 

 

Gostaria de esclarecer que este colégio recebe alunos com necessidades 

especiais variadas, desde os sem diagnóstico definido passando por alunos com autismo, 

síndrome de Down, entre outros. Alguns desses alunos, por orientação de um 

psicopedagogo, possuem um professor auxiliar que os acompanha durante as aulas no 

período da manhã, contratado pelos seus próprios pais. Além disso, na época da 

realização desta pesquisa, o colégio possuía uma coordenadora de setor de apoio à 

aprendizagem que dava suporte aos professores em relação aos alunos com 

necessidades especiais, em se tratando de atitudes em sala de aula, avaliações adaptadas, 

entre outros. 

Observando-se os objetivos pedagógicos e educacionais do Projeto 

Pedagógico16, encontra-se: 

       
Queremos ,  pa ra  nossos  a lunos ,  uma  ampla  fo rmação  
cu l tu ra l ,  s ens ib i l idade  e  capac idade  para  l idar  com a  
p lura l idade  e  a  d ivers idade 17,  r e sponsab i l idade  
pessoa l  pa ra  com suas  ações ,  bem co mo  f l ex ib i l idade  
d ian te  do  novo  e  p reparo  para  o  t r aba lho  em equ ipe .  

 

Tal afirmação deixa claro que a relação social é trabalhada com os alunos deste 

colégio, respeitando-se a diversidade como um todo. Os alunos com necessidades 

especiais fazem parte desta diversidade, na comunidade escolar e sua relação social com 

outros colegas é trabalhada em seu dia a dia. 
                                                            
16Essas informações foram retiradas de um documento de circulação interna da escola onde foi realizada 
essa pesquisa. Por essa razão, não há referência bibliográfica. 
17 Grifo meu. 
 



33 
 

Um pouco mais adiante, este documento afirma que o trabalho pedagógico do 

colégio tem por objetivo, “Potencial izar  as  capacidades do aluno,  

respei tando as  diferenças e  tomando-o como sujei to  de sua 

aprendizagem.”,  o  que é  reforçado nos valores  apresentados:  

 
Queremos  fo rmar  pessoas  capac i t adas  pa ra  pensa r  e  
ag i rcom l i be rdade  e  r e sponsab i l idade ,  c apazes  de  
exe rcer  o s  p r inc íp ios  do  r e spe i to  mú tuo ,  da  j us t i ça ,  do  
d iá logo  e  da  so l idar i edade .  A d ivers idade  prec i sa  ser  
compreendida  como parte  integrante  de  todo  e  
qua lquer  contexto  co le t ivo . 18 

 

Assim sendo, este colégio possui um trabalho voltado à conscientização das 

crianças e adolescentes ao respeito às diferenças, o que é praticado na própria 

comunidade escolar, na relação diária entre alunos com e sem necessidades especiais. 

 

 
2.1 Local de realização da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada no prédio do Ensino Fundamental II que conta com 

um Coordenador para o 6º e 7º ano, um para o 8º e 9º ano, uma Coordenadora Geral e 27 

professores no período da manhã. Possui 407 alunos matriculados que frequentam a 

escola no período da manhã. Há um contra turno à tarde, período no qual são 

ministradas as aulas de Tae-kwon-do, Voleibol, Basquete, Tecnologia, Moda, Futebol, 

Basquete e Teatro Musical. Não há nenhuma atividade especial para alunos com NEEs. 

Todas as quartas-feiras à noite, das 18h30 às 20h, os professores ficam em 

reunião de formação com a coordenação. Nestas reuniões, normalmente, são discutidas 

estratégias pedagógicas, realizados conselhos de classe, palestras, discussões sobre 

estudos de meio, entre outras atividades. Há também, para os professores de idiomas, a 

cada quinze dias, aproximadamente, reuniões de área com as assessoras Profa. Dra. 

Fernanda Coellho Liberali e Profa. Dra. Alzira Shimoura19.  

                                                            
18 Grifo meu. 
 
19 As assessoras trouxeram ao ensino de idiomas da Escola Viva, em 2008, o conhecimento da aplicação 
da atividade social em aulas de língua estrangeira. Durante as reuniões, normalmente, discutíamos as 
atividades sociais que seriam trabalhadas a cada semestre, os gêneros a serem estudados com os alunos, 
planejamentos de acordo com o PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos, observação e 
análise de aulas, entre outras atividades. 
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O material didático utilizado em espanhol é o preparado pelos 

professores,baseado em Atividades Sociais20, segundo Liberali (2009), tendo como 

referencial teórico os fundamentos vygotskianos. Além disso, conta com o apoio do 

livro didático Aula Amigos 2, para o 7ºano e Aula Amigos 3 para o 8ºano. Também foi 

adotado um dicionário e a Gramática y Práctica de Español para Brasileño, materiais 

de fundamental importância para o acompanhamento das aulas e realização de 

atividades. 

 

3. Participantes 

 

Nesta seção apresento os participantes desta pesquisa, ou seja, a professora 

pesquisadora e os demais alunos. 

 

3.1 Professora pesquisadora 

 

Estudei Letras Português e Espanhol na Universidade de São Paulo – USP onde 

também cursei as Licenciaturas destas duas disciplinas, finalizando-as em 1999. A partir 

daquele ano lecionei espanhol em alguns colégios de São Paulo, sendo que tive uma 

maior experiência de seis anos e meio em um colégio tradicional da zona oeste de São 

Paulo. Nesta mesma época, fiz correções de redações na área de língua portuguesa e 

revisões de livros didáticos em editoras. A partir de 2007 entrei para a escola onde foi 

realizada esta pesquisa. Neste mesmo ano, incomodada com o fato de não saber como 

atender de forma satisfatória os alunos com NEEs, denominados pelo colégio como 

alunos em Regime Especial de Avaliação (REA), iniciei uma especialização em 

Educação Inclusiva e Deficiência Mental na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC a qual terminei no ano seguinte, em 2008. Durante este curso conheci o 

histórico da segregação de alunos especiais, as leis que defendem seus direitos, algumas 

particularidades de determinadas deficiências, entre outros. No entanto, ainda faltava 

algo para que, em meu trabalho, me sentisse mais segura. Neste mesmo ano de 2008 o 

colégio onde esta pesquisa se desenvolveu contratou a Profa. Dra. Fernanda Coelho 

Liberali e a Profa. Dra. Alzira Shimoura como assessoras as quais nos ofereceram a 

                                                            
20Vale ressaltar que nessa época a Assessoria estava iniciando o trabalho com Atividades Sociais com os 
professores de idiomas, os quais ainda estavam em fase de adaptação apresentando falhas, portanto, em 
suas ações em sala de aula, em relação à aplicação da teoria orientada pela Assessoria. 
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proposta de preparação de nossos planejamentos e aulas baseadas na Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) por uma perspectiva vygotskiana. Ao 

conhecer essa teoria e sua aplicação, imaginei que a atividade social poderia ajudar aos 

alunos com necessidades especiais, que fazem parte de algumas de minhas turmas, no 

ensino-aprendizagem de espanhol justamente por estimular a interação social em um 

idioma estrangeiro. Assim sendo, a partir de 2010 comecei a cursar o mestrado na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. 

Nesta minha trajetória, participei de congressos nacionais, internacionais e 

encontros diversos. Além disso, tenho trabalhado com o grupo ILCAE como 

elaboradora de material didático para editoras, adaptando material de Ensino 

Fundamental I e II para crianças com necessidades especiais. 

Toda esta experiência contribuiu para meu crescimento como profissional e 

como pessoa, mas também me fez descobrir que ainda estou no inicio de um longo 

trabalho na educação inclusiva. 

 

3.2 Alunos que participaram desta pesquisa 

 

Participaram dessa pesquisa alunos de duas turmas de Ensino Fundamental II, 

em aulas de língua espanhola, sendo uma de 7ºano e uma de 8ºano. Nessa turma de 

7ºano havia um aluno considerado especial, mas sem um diagnóstico definido.Na turma 

de 8ºano havia um aluno com diagnóstico de Síndrome de Ásperger, segundo dados 

fornecidos pela coordenação. 

De acordo com as normas do Comitê de Ética da PUC-SP os nomes de todos 

esses alunos foram trocados a fim de preservar a identidade deles e para simplificar a 

transcrição usei apenas as iniciais dos nomes criados: 

 

Quadro 3: Siglas da turma de 7º ano 

Para os alunos da turma de 7º ano, utilizei as seguintes siglas: 

 

Alunos participantes do 7ºano Siglas utilizadas 
Professora P 
José  JO 
Antonio A 
Helenice H 
Alexandra NA 
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Marcelo MA 
Vitor V 
Sofia S 
Bruna B 
Cássia CA 
Gustavo G 
Paulo PA 
Jussara J 
Laura L 
Lucas LO 
Vicente VI 
Julia JU 
Julia S. JS 

 

Para os alunos da turma de 8º ano, utilizei as seguintes siglas: 

 

Quadro 4: Siglas da turma de 8º ano 

Alunos participantes do 8ºano Siglas utilizadas 
Professora P 
Pedro  PE 
Plínio  PA 
Andressa  A 
Guilherme G 
Sonia  SO 
Isabel  I 
Silvio  SI 
Vivian  V 
Sofia  SF 
Marcos  MA 

 

 

3.3 Necessidades educativas especiais 

 

Apesar de essa pesquisa ter como foco o ensino-aprendizagem de língua 

espanhola, em uma escola inclusiva, observando-se os alunos como grupo, é importante 

apresentar aqui as necessidades especiais que constavam do prontuário de dois alunos. 

A deficiência mental não deve ser vista como uma coisa e sim como um 

processo durante o qual há a possibilidade de mudanças no intelecto. É importante que 

se saiba que a deficiência mental constitui um grupo heterogêneo de crianças e que cada 

uma delas terá sua maneira de reagir ao grupo social ao qual pertence, apresentando 

suas limitações e facilidades advindas de seu tipo de intelecto. (Vygotsky 1997:134). 
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No entanto, a meu ver, por experiência em sala de aula, é importante conhecer o quadro 

geral que apresentam algumas síndromes para que possamos ter um parâmetro de 

algumas dificuldades que o aluno pode possuir e, principalmente, quais atitudes 

podemos ter para que ele sinta-se seguro e motivado. Explicarei, a seguir, a Síndrome 

de Ásperger21, característica apresentada por apenas um dos alunos com NEEs que 

participou de minha pesquisa, uma vez que o outro não possui um diagnóstico definido. 

 

Segundo Lessa e Fidalgo (2011), em relação ao aluno com autismo: 

 
Os problemas de desenvolvimento variam bastante, podendo o 
indivíduo apresentar (de baixo a sérios) comprometimentos 
intelectuais, déficit de interação social ou socialização peculiar, 
habilidade comunicativa severamente ou pouco comprometida e 
comportamentos repetitivos (estereotipias) discretos ou graves. 

 

No entanto, existem indivíduos que não apresentam déficit intelectual, apesar de 

possuírem todas essas características. Neste caso, temos o indivíduo com síndrome de 

Asperger. As autoras sugerem várias ações do professor em relação a esse aluno assim 

como orientá-lo durante as atividades, esperar que ele termine sua fala sem que seja 

interrompido, avisá-lo sempre que mudar a rotina das atividades, registrando na lousa a 

nova sequência, ler as instruções com o aluno, dar exemplos, etc. Tais atitudes do 

professor leva o aluno com esta necessidade especial a acostumar-se com uma rotina, 

sendo levado a participar da aula mais efetivamente, de forma a evitar seus devaneios 

que o levam à distração.  

Segundo Williams (1995:28), “A Síndrome de Asperger (SA) é um transtorno 

invasivo do desenvolvimento, desordem de origem neurobiológica que também pode ser 

identificada como autismo de alto funcionamento”. O autor afirma que os indivíduos 

com SA não costumam ser iguais, pois cada um tem sintomas diferentes, o que exige do 

professor sensibilidade para entendê-los e saber o que cada um precisa para desenvolver 

seu aprendizado, respeitando seus limites. Segundo ele, apresentam interesses 

obsessivos por algum tema que, normalmente, não é comum aos outros estudantes, 

ansiedade intensa, dificuldade na compreensão de regras sociais, déficit de atenção, 

problemas com a coordenação motora, entre outros. Além disso, sua capacidade de 

memorização é grande e sua inteligência, de média a superior. Tais características são 

                                                            
21 Cada vez que me refiro à Síndrome de Asperger, neste trabalho, utilizo o termo SA. 
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citadas também por Teixeira22,que afirma “Crianças com Síndrome de Asperger, podem 

ou não procurar uma interação social, mas têm sempre dificuldades em interpretar e 

aprender as capacidades da interação social e emocional com os outros.”. O autor ainda 

acrescenta outras características dessa síndrome como “uso de peculiaridade no 

comportamento não verbal para regular a interação social; falha no desenvolvimento de 

relações com pares da sua idade; falta de interesse espontâneo em dividir experiências 

com outros e falta de reciprocidade emocional e social”. Algumas dessas características 

serão observadas na descrição de um dos alunos da pesquisa, que será visto na análise e 

interpretação de dados. 

 

4. Instrumentos e procedimentos para produção, seleção, análise e 

interpretação de dados. 

  

 Nesta pesquisa, o instrumento utilizado foi a gravação decinco aulas sendo 2 

aulas de 7ºano (uma das aulas possui 2 momentos analisados separadamente) e 3 aulas 

de 8º ano. Passo agora para a descrição das aulas do 7ºano. 

 

4.1 Descrição das aulas gravadas no 7ºano 

 

Para o 7ºano, o planejamento semestral23 baseou-se na atividade social “Planejar 

uma viagem a um país de língua espanhola”.  

O 7ºano tem como Eixo Temático organizador do currículo “Brasil: Identidade e 

Imagens”, encontrado no Projeto Pedagógico da escola.Assim sendo, o Eixo Temático 

do 7ºano, ao trabalhar a identidade e as imagens brasileiras, poderá, durante as aulas de 

espanhol, trabalhar os mesmos elementos com os países de língua espanhola, com a 

atividade social proposta. 

As ações relatadas na análise de dados, de sistematização gramatical e correções 

de exercícios do livro didático, ocorreram durante 2 aulas dadas, sendo uma delas em 

dois momentos. Tais ações são somente uma mostra das ações em aulas sendo que para 

que se preparem unidades didáticas, seria necessário um trabalho mais detalhado que 

                                                            
22 Este texto foi capturado no site:  http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0254.pdf 
 
23O planejamento do 7o.ano encontra-se no anexo 6. 
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não cabe aqui neste momento. Exemplos mais completos de unidades didáticas com 

atividade social encontram-se em Liberali (2009).  

 

 Foram gravados 3 trechos de aulas com a turma de 7ºano, como segue: 

 

Quadro 5: Aulas gravadas do 7º ano 

Dados 

analisados 

Tempo de 

duração 

Características Objetivo 

1ª aula: 

discussão sobre 

rotas de 

Santiago 

23 minutos e 46 

segundos 

Rotas do Caminho de 

Santiago de Compostela. 

Levar os alunos a descrever 

uma rota do Caminho de 

Santiago de Compostela. 

2ª aula – 1º 

momento: 

correção de 

atividades. 

28 minutos e 04 

segundos 

Meio ambiente. Levar os alunos a refletir 

sobre cuidados com o meio 

ambiente, especialmente em 

viagens ecológicas. 

2ª aula – 2º 

momento: 

correção de 

atividades do 

livro. 

35 minutos e 02 

segundos 

Verbos diptongables. Levar os alunos a retomar a 

conjugação de verbos 

irregulares. 

 

 

4.2 – Descrição das aulas gravadas no 8ºano 

 

Para o 8ºano, o planejamento semestral24 baseou-se na atividade social “Participar de 

um fórum sobre problemas ambientais mundiais”. 

O 8ºano tem como Eixo Temático organizador do currículo “Como é possível 

conciliar desenvolvimento e preservação?”, encontrado no Projeto Pedagógico da 

escola. 

Paralelamente a esse Eixo Temático, durante as aulas de espanhol, os alunos no 

geral conheceram os problemas ambientais que afetam o mundo todo e, pela prática da 
                                                            
24O planejamento do 8o.ano encontra-se no anexo 7. 
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atividade social, colocaram suas sugestões para que se encontrem prováveis soluções às 

questões ambientais atuais. 

Todas as ações relatadas ocorreram durante 3 aulas dadas. Assim como no 7ºano, 

tais ações são somente uma mostra das ações em aulas sendo que para que se preparem 

unidades didáticas, seria necessário um trabalho mais detalhado que não cabe aqui neste 

momento.  

Foram gravados 3 trechos de aulas com a participação dessa turma, como segue: 

 

Quadro 6: Aulas gravadas do 8º ano 

Dados analisados Tempo de duração Tema Objetivo 

1º dia – conversa na 

sala de informática. 

01 minuto e 53 

segundos 

Regras de participação 

em fóruns. 

Levar os alunos a 

conhecerem o que é 

um fórum e suas 

regras. 

2º dia – ensaio para o 

fórum sobre 

problemas 

ambientais mundiais. 

16 minutos  Problemas ambientais 

mundiais e algumas 

possíveis soluções. 

Levar os alunos a 

prepararem-se para 

apresentar os 

problemas ambientais 

de um determinado 

país. 

3º dia: fórum sobre 

problemas 

ambientais 

mundiais–

performance 

07 minutos e 44 

segundos 

Problemas ambientais 

e algumas possíveis 

soluções. 

Levar os alunos a 

apresentarem os 

problemas ambientais 

de um determinado 

país e as possíveis 

soluções. 

 

 

4.3 Procedimentos para organização, transcrição e análise dos dados 

 

Os dados foram agrupados de acordo com as séries nas quais foram produzidos. 

Em seguida, foram transcritos de maneira corrida, sem utilização de recursos especiais. 

Segundo Marcuschi (2008), a transcrição deve ser legível, simples, clara e de acordo 

com o objetivo da pesquisa que é responder à pergunta:  
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 Qual é o impacto do trabalho realizado em aula de língua espanhola 

em uma escola inclusiva?  

 

Para que a análise dos dados coletados fosse realizada, apoiei-me nas 

modalidades de análise e nas categorias discursivas da argumentação.  

Quanto aos alunos da turma de 7ºano, fiz uma análise de 6 excertos. 

Exemplifico, a seguir, um excerto analisado: 

 

Quadro 7: Modelo de análise de dados – 7º ano 

Categori

a 

Atividade 

social 

Tema 

abordado 

Excerto 1 Característica 

e análise. 

1ª: 

espelham

ento. 

Viajar a um 

país de 

língua 

espanhola. 

Viagens 

aventureira

s. 

(98) JO: Si for hacer una foguera, 
¡tiene que tomar cuidado! (aluno fala 
com ênfase)  

(99) P: ¡Tiene que tener cuidado! 
José, de esas cosas que tenemos ahí, 
¿cuáles de ellas no podemos hacer en el 
Camino de Santiago de Compostela?  

(100) JO: ã...deixo ver, atirar.. 

(101) P: Tirar.. 

(102) JO: Atirar... 

(103) P: ¡Atirar no! Tirar... 

(104) JO: ¡Que droga!...Tirar basuras 
en el campoooo.  

(105) P: en el campo ¿qué más?  

(106) JO: hum... ¿hacer fuego en el 
bosque? 

(107) P: ¡Eso! No se puede hacer 
fuego en el bosque también. 

(108)JO: Y también no se puede 
contaminar el río.(a professora não 
ouviu)  

(109) P: ¿Y no...? 

(110) JO: No se puede contaminar el 

Informação é 

repetida o que 

valoriza a 

observação 

espontânea do 

aluno no turno 

(99). 
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río.  

(111) P: ¡Eso! No contaminar el río.  

(112) JO: Os desodorantes lá...Y ¡no 
usar spray con CFC! (aluno fala com 
ênfase). 

 

Nesse exemplo, a categoria “espelhamento” é utilizada pela professora 

intencionalmente para valorizar as observações do aluno em relação ao tema abordado. 

Tal prática propicia a continuidade da fala do aluno o qual se sente seguro para seguir 

seu discurso sobre o tema “meio ambiente” que faz parte de “viagens aventureiras”, 

podendo desenvolver seus argumentos. 

No caso da turma de 8ºano, também foi feita uma análise de 6 excertos, por 

trecho de aula filmada, como exemplifico a seguir: 

 

Quadro 8: Modelo de análise de dados – 8º ano 

Aula 

filmada 

Atividade 

social 

Tema 

abordado 

Excerto 1 Modalidades e 

Categorias 

1º dia de 

aula: 

conversa 

na sala 

deinform

ática 

sobre 

fórum e 

regras. 

 

 

Participar 

de um 

fórum sobre 

meio 

ambiente. 

Regras de 

participaçã

o em um 

fórum. 

(1) P: Pedro, ¿qué es un foro, de 

acuerdo con lo que encontraste? 

(2) PE: ¡Ah! Un foro representa un 

segmento de la soedade donde un 

grupo de personas mantiene 

converción más o menos en torno a un 

tema en común y específico o bien 

cualquier tema de atividade. (o aluno lê 

o que encontrou na pesquisa e mantem 

o olhar desviado da professora, com 

quem fala). 

(3) P: Dime una cosa, Pedro. ¿Tú ya 

participaste de algún foro? 

(4) PE: No, no que me lembro. 

Espelhamento 

com correção. 
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(5) P: ¿No que te recuerdes? 

(6) PE: No que me recuerde. (o aluno 

olha para os lados) 

(7) P: ¿Te gustaría participar de 

algún foro? 

(8) PE: Puede ser. 

(9) P: ¿De qué tema te gustaría? 

(10) PE: Hum...no sabes. (o aluno olha 

para os lados) 

(11) P: ¿No lo sabes? 

(12) PE: Hum. 
 

No exemplo dado, o “espelhamento com correção” permite observar que a 

professora, ao corrigir a fala do aluno, repetindo sua resposta de forma corrigida, leva-o 

a repeti-la também corrigida, pois em sua interação, o aluno percebe que assim deve 

proceder. 

 

5. Garantias de veracidade 

 

A veracidade desta pesquisa se dá por sua discussão em seminários de pesquisa 

e, parcialmente, em eventos científicos nacionais e internacionais que contribuíram para  

seu desenvolvimento. 

Quanto à documentação exigida pelo Comitê de Ética, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido25 foi assinado pelos responsáveis dos alunos 

pesquisados assim como de todos os que aparecem nas filmagens, conscientes de seus 

direitos e das características da pesquisa. Além disso, a diretoria do colégio onde as 

filmagens foram realizadas foi devidamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa e 

aprovou sua realização. Finalmente, o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 

aprovou o protocolo desta pesquisa com o parecer que se encontra no anexo 5, 

                                                            
25 Este termo encontra-se no anexo 4. 
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solicitando relatórios parcial e final sobre a pesquisa, de acordo com o disposto na 

Resolução no. 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 

Ministério da Saúde (MS), cumprindo com os comandos do referido texto legal e 

demais resoluções do CNS e do MS. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, analiso os dados que foram coletados, de acordo com o descrito 

na Metodologia do capítulo 2 e interpretados à luz das teorias discutidas no capítulo 1. 

Os dados analisados foram organizados por turma, isto é, primeiramente faço a análise 

dos dados referentes à turma do 7ºano e, a seguir, do 8ºano, com a finalidade de 

responder à pergunta de pesquisa:  

 

 Qual é o impacto do ensino-aprendizagem de língua espanhola em uma 

escola inclusiva?   

 

A análise e interpretação dos dados serão feitas, a seguir, de acordo com as 

modalidades de análise e as categorias discursivas da argumentação, que já foram 

apresentadas anteriormente. 

 

Passemos agora à análise e interpretação dos dados referentes ao 7º ano que 

foram coletados conforme descrito no capítulo da Metodologia de Pesquisa, em três 

momentos diferentes, sendo eles: (a) aula sobre viagens aventureiras; (b) aula com o 

tema “cuidar do meio ambiente em viagens aventureiras” e (c) aula na qual a professora 

estava revisando os “verbos diptongables” já estudados anteriormente, no início do ano. 

 

7º ano: Excerto 1 

 

A professora estava trabalhando com a atividade social do semestre que era 

“viajar a um país de língua espanhola” e o tema abordado naquele dia era “viagens 

aventureiras”. Os alunos haviam pesquisado anteriormente, em sites indicados pela 

professora-pesquisadora, diferentes rotas que compõem o Caminho de Santiago de 

Compostela e, em sala de aula, cada um leu as informações coletadas a respeito das 

rotas pesquisadas. Uma das ações da professora pode ser vista a seguir: 

 

 
(16) P: ¡Ah! Sí. Entonces, lee para nosotros, Bruna, lo que encontraste, por favor. 
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(17) B: ã? 
 
(18) P: Lee a nosotros lo que encontraste. 
 
(19) B: Camino inglés. Los peregrinos arribaban a las costas gallegas en embarcaciones 
de Colocalá... 
 
(20) P: A ver, un ratito. Chicos, voy a pedir que estén atentos a lo que Bruna está 
leyendo que voy a hacerles preguntas... 
 
(21) V: O que es peregrino? 
 
(22) P: (a professora faz sinal para aguardar) Voy a hacerles preguntas sobre la ruta que 
todos están leyendo. Peregrino es la persona que anda por un camino en búsqueda de 
algo, sí...en este caso el peregrino es alguien con...en este caso es una búsqueda 
espiritual, né?...ééé...José, ¿tranquilo? 
 
(23) JO: Sí, bien. 
 
(24) P: Entonces, Bruna, sigue, por favor. 
 
(25) B: Se tiene documentales de desembarcos de este tipo ya en el siglo dezenove... 
 
(26) P: Diecinueve... 
 
(27) B: En una expedición viajaban algunos cruzados que hicieron escala en Santiago 
para visitar el sepulcro del apóstol. 
 
(28) P: Hum hum...o sea, que en este camino ellos también visitan donde está el 
cuerpo de este apóstol, né? ¿Sí? Que ellos creen que está allí. Ééé...Paulo, ¿qué has 
encontrado? ¿Qué camino es el tuyo? 
 
(29) PA: El caminooo Aragonés. 
 
(30) P: Aragonés, y el de Bruna ¿era? 
 
(31) B: Inglés. 
 
(32) P: Inglés. Éste es el Aragonés. Lee para nosotros, por favor. 
 
(33) PA: Es que el camino Aragonés es llamado también de camino francés por la 
procedencia en España, es el porto de San Port. Se trata de un trayecto de seis jornadas. 
La mayor parte del itinerario se hace en compañía del rio Aragón. Esta ruta ofrece la 
posibilidad de visitar impresionantes monasterios ...ceu negro? Sei lá o que negro...que 
pasa por localidades con una gran carga histórica donde la tradición situa  
hermosos...hermosas leyendas. 
 
(34) P: Hum, hum, o sea, ¿qué se encuentra en ese camino Aragonés? ¿...qué yo 
comenté ahorita? 
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(35) PA: ¿Hermosas leyendas? 
 

 

Como podemos ver no excerto1, nos turnos (30) e (34), a professora faz 

perguntas procurando retomar o que já havia dito naquela aula, com a finalidade de 

observar se os alunos entenderam determinados aspectos do tema abordado e também 

de manter a atenção do grupo, estimulando que prestassem atenção uns aos outros. No 

turno (21) um aluno lhe faz um pedido de definição ao qual a professora responde, no 

turno (22),definindo o que havia sido questionado,utilizando a língua estrangeira 

ensinada. Nesse mesmo turno, a professora faz uma pergunta diretamente para um aluno 

“José, tranquilo” e elelhe responde no turno (23) que está acompanhando a discussão. 

Tal ação demonstra que a professora procura, dessa forma, constatar se ele está atento 

ao que se discute e se possui alguma dúvida uma vez que, de acordo com a 

coordenação, esse aluno apresenta déficit de atenção. Por essa razão, a pergunta da 

professora a esse aluno, nesse momento, foi de carácter diferente das outras que fez em 

relação aos outros alunos. 

No turno (28) ocorre, com a ajuda de “o sea”, a introdução de uma paráfrase a 

qual facilita a compreensão do tema, utilizando-se de outras palavras para esclarecer o 

que foi pesquisado pelos alunos.    

Todo esse contexto de aula é importante para que se observe o ambiente de uma 

escola inclusiva no qual estão inseridos alunos com diferentes necessidades e no qual 

todos participam e aprendem. Como já foi citado no capítulo 1, Souza (2005:35) 

citaVygotsky que discute a importância do outro na relação social, no momento de 

internalização dos significados das ações. É o outro que faz a mediação de tais 

significados no momento da linguagem. Ora, se é a presença do outro tão importante na 

construção social, o contexto descrito nesse excerto será de grande influência para a 

interação de todos nas aulas de língua estrangeira em uma escola realmente inclusiva. 

Mais adiante, na mesma aula, no excerto 2, podemos observar que a professora 

 

7º ano: Excerto 2 

 

(52) P: Y dime una característica de ese camino. 
 
(53) V: ééé...Tiene muchas...como é que chama? 
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(Risos) 
 
(54) V: ééé...Não sei como é que fala... 
 
(55) B: Es muy legal. 
 
(56) V: Monte...a...não sei como fala.  
 
(57) P: ¿Alguien sabe? 
 
(58) LO: Mosso, mossei... 
 
(59) A: Eu, eu, eu (mas o aluno não diz nada) 
 
(60) B: Ele vai acompanhado do rio 
 
(61) P: Mo... 
 
(62) A: Quê? 
 
(63) JO: ¿Monasterio? 
 
(64) P: ¡Monasterio! Muy bien José. ¡Muy bien! 
 
(65) V: Muy bien, ¡José! 
 

 

continua chamando a atenção dos alunos para que fiquem atentos à fala dos colegas e, 

em seguida, no turno (52), faz um pedido de esclarecimento de algo já discutido e que 

os alunos, no geral, parecem não saber responder. A professora pede a colaboração de 

todos que tentam responder à sua pergunta e, no turno (61), fala a primeira sílaba da 

palavra monasterio, como uma maneira de lembrá-los do item já estudado. É 

interessante notar que nos turnos (56), (58) e (60) alguns alunos parecem tentar dar a 

resposta pedida quando o aluno JO, no turno (63), apresenta a solução esperada, sendo 

sua fala valorizada pela professora no turno que repete o que ele disse (espelhamento), 

seguido de expressões que funcionam de incentivo ao aluno “Muy bien”. O aluno V 

também elogia o colega que deu a resposta certa “Muy bien, José”, o que revela que 

todos estão envolvidos na atividade. 

 

No excerto3, a professora estava trabalhando com o tema “cuidar do meio 

ambiente em viagens aventureiras”. Os alunos já haviam comentado sobre diversas 
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ações que devem ser tomadas para não agredir o meio ambiente quando a palavra 

“CFC” surgiu como dúvida.  

 

7º ano: Excerto 3 

 

(61) P: Sí, pero en el campo, por ejemplo, no hay grifo, né? Entonces, en el colegio y en 
casa, ¿tá? ¡Julia! Usar sprays con CFC. ¿Qué es CFC, chicos?  
 
(62) JO: Aquele que fica no ar, né? 
 
(63) P: Sí, ¡eso! Un producto químico.  
 
(64) JO: ¡Muy mal al medio ambiente! (aluno fala com ênfase)  
 
(65) P: que hay en los...perfumes... 
 
(66) JO: ¡desodorantes também! (aluno fala com ênfase)  
 
(67) P: ¡Eso! 
 
(68) JO: En varias cosas.  
 
(69) P: Eso,va al medio ambiente y hace mal. 
 
(70) JO: Na atmosfera. 
 
(71) P: Atmósfera. Sí, ¡Vitor! 
 

No turno (61), a professora realiza um pedido de definição, perguntando a todos 

os alunos da sala o que é CFC. Um aluno tenta defini-lo no turno (62). Diante de tal 

tentativa, a professora complementa sua resposta trazendo um novo dado sobre o 

CFC“um produto químico”, no turno (63), contribuindo assim para o desenvolvimento 

da definição. O aluno,no turno (64), mais uma vez continua aprofundando o conceito de 

CFC e a professora, no turno seguinte (65), acrescenta mais uma informação nova, o 

que incentiva o aluno a complementá-la, no turno (66). Finalmente, a professora diz “va 

al medioambiente y hace mal” (69), o que sintetiza tudo o que já foi dito 

anteriormente. Vemos então como a professora e o aluno se engajam na construção do 

conceito, demonstrando que estão construindo conhecimentos na interação. 
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Um pouco mais adiante, ainda na mesma aula, pode-se ver no excerto 4 que a 

professora e os alunos continuam envolvidos na construção dos conceitos referentes a 

CFC. Em vários turnos (99), (105), (107) e (111) a professora procura mostrar ao aluno 

 

7º ano: Excerto 4 

 

(98) JO: Si for hacer una foguera, ¡tiene que tomar cuidado! (aluno fala com ênfase)  
 
(99) P: ¡Tiene que tener cuidado! José, de esas cosas que tenemos ahí, ¿cuáles de ellas 
no podemos hacer en el Camino de Santiago de Compostela?  
 
(100) JO: ã...deixo ver, atirar.. 

 
(101) P: Tirar.. 
 
(102) JO: Atirar... 

 
(103) P: ¡Atirar no! Tirar... 
 
(104) JO: ¡Que droga!...Tirar basuras en el campoooo.  
 
(105) P: en el campo ¿qué más?  
 
(106) JO: hum... ¿hacer fuego en el bosque? 
 
(107) P: ¡Eso! No se puede hacer fuego en el bosque también. 
 
(108) JO: Y también no se puede contaminar el río.(a professora não ouviu)  

 
(109) P: ¿Y no...? 
 
(110) JO: No se puede contaminar el río.  
 
(111) P: ¡Eso! No contaminar el río.  
 
(112) JO: Os desodorantes lá...Y ¡no usar spray con CFC! (aluno fala com ênfase). 
 

 

JO que concorda com o que ele disse ao mesmo tempo em que o incentiva a continuar 

desenvolvendo suas ideias. Segundo Lumbelli (1985 apud Pontecorvo 2005:128), as 

repetições do professor indicam que uma informação precedente é considerada 

importante pelo adulto o qual, por meio de espelhamento, encoraja o aluno a prosseguir 
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o discurso. Tal ação é vista no discurso desse aluno que, assim como os outros, 

desenvolve seus argumentos não ficando somente no reconhecimento de informações. 

No turno (100), “atirar” é corrigido pela professora que lhe diz a palavra 

“tirar”, noturno (101). Em seguida, após mais uma tentativa (102), a professora o 

corrige novamente (103) e, logo, o próprio aluno faz o espelhamento já corrigindo a 

palavra para “tirar” (104), complementando a frase “basuras en el campo”. O aluno 

demonstra, neste turno (104) “Que droga”, que está aborrecido. No entanto, pronuncia 

o vocabulário correto na frase final, continuando sua fala mais adiante, o que confirma a 

afirmação de Orsolini (2005) ao dizer que “a reformulação operada pelo professor pode 

tornar mais compreensível a informação, melhorando a expressão linguística.” O 

espelhamento aqui tem a função não só de incentivar o aluno no desenvolvimento de 

seu discurso, mas também de corrigir sua pronúncia para que, na elaboração de 

próximas frases, o vocabulário novo seja utilizado com a pronúncia adequada.  Esse 

excerto mostra que a professora se preocupa com a correção do aspecto linguístico e a 

fala do aluno no turno (104) pode ser interpretada de duas formas. Uma delas pode ser a 

de um aluno que está cansado de ser corrigido insistentemente pela professora, no 

aspecto linguístico. No entanto, pela experiência que a professora possui com tal aluno 

e, sabendo que o mesmo esforça-se em fazer tudo corretamente, cobrando-se e cobrando 

atenção dos colegas também, a interpretação mais provável é a de que ele incomodou-se 

com o fato de não haver conseguido pronunciar a palavra corretamente. Tal postura é 

confirmada pelo interesse que o aluno apresenta em continuar em sua interação com a 

professora e, ainda, retomando o tema CFC, espontaneamente, já abordado 

anteriormente. 

Segundo Orsolini (2005:132), “as repetições e as reformulações tendem a ser 

precedidas por réplicas elaboradas de uma criança.”. No caso desse aluno, suas réplicas 

não foram muito elaboradas. Isso talvez possa ser explicado pelo que consta no 

prontuário do aluno. No entanto, houve uma tentativa do aluno em desenvolver seu 

discurso ao trazer em suas réplicas um vocabulário que já conhecia, como por exemplo, 

“atmosfera” e “desodorantes”. Essa tentativa ocorreu com a complementação da fala 

da professora que o estimulou durante o transcorrer do discurso. 

Finalmente, no turno (112), o mesmo aluno faz uma retomada do que já havia 

dito, concluindo assim a resposta à pergunta colocada pela professora no início da aula. 
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7º ano: Excerto 5 

 
Vejamos agora o excerto 5 no qual a professora estava trabalhando com  “verbos 

diptongables”. Os alunos haviam lido um texto no qual este tipo de verbo apareceu e, 

diante de uma dúvida em sala de aula, a professora fez uma pausa para a compreensão e 

sistematização, de forma tradicional, deste aspecto gramatical, já estudado 

anteriormente, no início do ano.  

 

(119) P: Aunque sea papel u otra cosa... chicos, éééé...cuando ponemos nuestra opinión 
sobre algo, podemos decir que yo pienso que es importante no tirar la basura en el 
suelo, por ejemplo. (a partir desse momento, a professora escreve na lousa: pienso que e 
sublinha “pienso”) Cuando digo pienso que, qué hay de diferente en este verbo de 
acuerdo con lo que ya conocemos? 
 
(120) JO: É para copiar isso? 
 
(121) P: Si quieres tenerlo en el cuaderno. Este verbo tiene algo de diferente. 
Primero, en qué tiempo verbal está? 
 
(122) G: No presente. 
 
(123) P: Presente de Indicativo, no es? (a professora escreve na lousa). Chicos, cuando 
yo digo yo compro, yo bebo, yo leo y cuando digo yo pienso, cuál es la diferencia? 
...Hay algo diferente ahí.  
 
(124) H: Yo como, yo faço. 
 
(125) P: Yo hago. 
 
(126) H: Yo bebo, yo leo, yo penso. 
 
(127) P: pienso. 
 
(128) G: o “pie” 
 
(129) P: (a professora aponta para Gustavo) Dime Gustavo, qué es?  
 
(130) G: “ie” 
 
(131) P: IE, muy bien, Gustavo!Chicos, en portugués, en portugués cuando hay dos 
vocales en la misma sílaba...Cássia...podemos? (a professora chama a atenção da aluna 
que conversa). Cuando hay dos vocales en una misma sílaba, en portugués, cómo se 
llama? 
 
(132) G: Ditongo. 
 
(133) P: Muy bien, Gustavo. 
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(134) LO: Muito bem! 
 
(135) P: Diptongo. 
 
(a professora chama a atenção dos alunos que falam muito) 
 
(…) 
 
(245) P: A ver, José, vimos que algunos llevan “e”, ponemos “ie”, te acuerdas, José? 
Ééé, José y otros de la “o”, “ue", no es?  “o”, “ue", no es, José? Entonces, “o”, 
“ue"...cómo será José? Yo... (a professora escreve na lousa). 
 
(246) JO: Yoooooo...duermiii 
 
(247) P: duer 
 
(248) JO: duermoo...eh! 
 
(249) P: duermo...tú... 
 
(250) JO: duermes... 
 
(251) P: duermes...él/ella/usted 
 

(252) JO e A: duerme. 
 
(253) P: Yo quiero José, gente...o resto silêncio, por favor!Perdón... 
 
(254) JO: duerme, duermeee 
 
(255) P: duerme...cuidado! Nosotros, vosotros no tiene diptongación...nosotros... 
 
(256) JO: dormimos 
 
(257) P: dormimos...vosotros... 
 
(258) JS: dormís 
 

 
 
Pode-se observar, nos turnos (119), (123), (131), que a professora deu a 

oportunidade de todos os alunos participarem,com o uso da palavra “chicos”, dirigindo-

se a todos. No turno (119), a professora pede que os alunos identifiquem o que há de 

diferente no verbo “pienso”. Sua pergunta é feita novamente no turno (121), no qual 

também pergunta pelo tempo verbal em que está. O aluno G dá sua resposta no turno 

(122) que é valorizada pela professora no turno (123), com o uso de espelhamento. 
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Neste mesmo turno (123), a professora retoma sua pergunta e o aluno H tenta respondê-

la arriscando a conjugação de alguns verbos, nos turnos (124) e (126). Diante de sua 

tentativa, a professora usa o espelhamento com correção nos turnos (125) e (127). O 

aluno G, no turno (128), após observar esse processo, percebe a diferença questionada 

pela professora no início deste excerto ao responder “o pie” e “ie” no turno (130). Esse 

aluno também se demonstra envolvido com a aula ao responder, no turno (132) o que 

foi perguntado pela professora no turno (131). Sua resposta é incentivada pela 

professora no turno (133) e por um colega no turno (134). Observa-se nesse trecho que 

há uma interação entre os alunos e a professora, a qual dá a todos a oportunidade de 

participação, retomando um tema já estudado no início do ano e que é conduzido por ela 

de forma a retomá-lo, sem dar, no entanto, as respostas prontas aos alunos. 

Após essa breve revisão das regras dos verbos diptongables, a professora pede a 

um aluno que conjugue o verbo “dormir”. Nos turnos (249), (251), (255) e (257) a 

professora faz um espelhamento das respostas corretas do aluno, incentivando-o na 

continuação da conjugação verbal. Em momentos como os dos turnos (252) e (258) fica 

clara a vontade de participação de outros alunos que não foram chamados a responder 

no momento e que, dessa forma, demonstram interesse pela aula. Tal ação deriva da 

vontade do aluno em responder à fala da professora ao elencar os pronomes pessoais 

“yo”, “tú”, “él, ella, usted”, e assim por diante. 

O momento de pedido de correção ocorre no turno (247). Neste turno, o aluno 

que responde percebe que deve corrigir sua fala porque a professora não fez o 

espelhamento da palavra toda dita por ele. A professora pronuncia somente o inicio do 

verbo “duer” esperando que o restante seja dito pelo aluno. O desfecho de tal sequência 

pode ser visto no excerto 6:  

 

7º ano: Excerto 6 

 

(258) JS: dormis 
 
(259) P: Gente, eu quero o José...está difícil... 
 
(260) JO: Caramba! 
 
(261) P: todo o mundo chama José aqui, é isso? Silêncio!... José, por favor...de 
nuevo...tá? José, yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, 
vosotros... 
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(262) JO: dormeís 
 
(263) P: dor...(a professora mostra a terminação em outro verbo, na lousa) 
 
(264) JO: dormís 
 
(265) P: dormís...ellos/ellas/ustedes... 
 
(266) JO: dormimos 
 
(267) P: ellos... 
 
(268) JO: duer... 
 
(269) P: ellos duer... 
 
(270) JO: men 
 
(271) P: duermen 
 
(272) JO: que bom! 
 
(273) P: ellos duermen.  
 
(274) V: José é o cara, velho! 
 
(275) P: Chicos, está claro esto? 
 
(276) B: Está. 
 
(277) JO: Sí 
 

 

Nesse excerto observa-se nos turnos (259) e (261) que a professora pede atenção 

especial ao aluno que já estava respondendo para que ele tenha a oportunidade de ser 

ouvido, uma vez que os outros alunos já a tiveram anteriormente e estavam cortando sua 

fala. A fala da professora pode não ser a mais apropriada, mas foi a que ela encontrou 

no momento em que o aluno estava envolvido, procurando responder às suas perguntas. 

No turno (260) o mesmo aluno também reclama uma vez que quer continuar falando em 

sua vez, o que retoma a partir do turno (262). O turno (274) revela o apoio que um dos 

colegas dá a esse aluno por haver conseguido participar na aula. 

 

Passemos agora à análise e interpretação dos dados referentes ao 8º ano que 

foram coletados conforme descrito no capítulo da Metodologia de Pesquisa, em três 
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momentos diferentes, sendo eles: (a) aula sobre o que é um fórum e suas regras 

(realizada na sala de informática); (b) aula na qual os alunos fizeram um ensaio sobre 

como participar em um fórum e (c) aula em que os alunos fizeram a apresentação do 

fórum.  

A professora estava com os alunos na sala de informática para que eles 

pesquisassem o que era um fórum e quais seriam suas regras.  

A professora está trabalhando individualmente com um aluno e pergunta o que 

eleencontrou em sua pesquisa. Vejamos o excerto 7: 

 

8º ano: Excerto 7 

 

(1) P: Pedro, ¿qué es un foro, de acuerdo con lo que encontraste? 

(2) PE: ¡Ah! Un foro representa un segmento de la soedade donde un grupo de 

personas mantiene converción más o menos en torno a un tema en común y específico 

o bien cualquier tema de atividade. (o aluno lê o que encontrou na pesquisa e mantem o 

olhar desviado da professora, com quem fala). 

(3) P: Dime una cosa, Pedro. ¿Tú ya participaste de algún foro? 

(4) PE: No, no que me lembro. 

(5) P: ¿No que te recuerdes? 

(6) PE: No que me recuerde. (o aluno olha para os lados) 

(7) P: ¿Te gustaría participar de algún foro? 

(8) PE: Puede ser. 

(9) P: ¿De qué tema te gustaría? 

(10) PE: Hum...no sabes. (o aluno olha para os lados) 

(11) P: ¿No lo sabes? 

(12) PE: Hum. 

 

A professora pergunta no turno (1) sobre as informações que o aluno havia 

encontrado na pesquisa feita. No turno (2), o aluno lê as informações encontradas, com 

alguns erros de pronúncia – “soedade”e“converción” - mas com pertinência em 

relação à pergunta feita. No turno (3), a professora pergunta sobre a vivência do aluno 

em um fórum, parecendo ter ficado satisfeita com a resposta dada. A professora não faz 

perguntas que permitam que o aluno dê mais informações à pesquisa realizada, mas 

prioriza a experiência do aluno, insistindo no novo encaminhamento da conversa. É 
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importante notar que o aluno não faz contato visual com a professora e a insistência dela 

pode ser explicada como uma tentativa de ganhar a atenção do aluno. 

No mesmo excerto vemos que a conversa entre a professora e aluno não progride 

em termos de aprofundamento do tema proposto, mas a professora usa por duas vezes o 

espelhamento (turnos 5 e 11) para corrigir o que o aluno havia dito. Os dois turnos 

mostram a ênfase que a professora dá ao aspecto da correção linguística, pois ela usa o 

verbo “recordar” - em 2ªpessoa do singular, em espanhol, “te recuerdes”. O aluno 

compreende que deve corrigir sua fala, ao responder, em 1ªpessoa do singular, “me 

recuerde”, havendo, portanto, um avanço no conhecimento linguístico do aluno, com a 

estratégia utilizada pela professora que é uma pergunta de espelhamento com correção, 

trazendo um novo elemento de correção gramatical. Segundo Orsolini (2005), na ação 

de espelhamento, ou seja, “repetições e reformulações, o falante comunica um esforço 

de compreensão e encoraja o interlocutor a prosseguir o discurso, fornecendo-lhe, ao 

mesmo tempo, a oportunidade de esclarecer e elaborar posteriormente a mensagem 

precedente.” É o que pode ser observado na resposta do aluno, no turno (6), que é 

reelaborada com o verbo e o pronome pessoal adequado à pessoa que fala.  

Podemos ver também que a professora faz várias perguntas a esse aluno e essa 

ação parece ser bastante adequada, segundo Williams (1995:28) que afirma que é 

comum que os estudantes SA se distraiam por estímulos internos, demorando em 

elaborar respostas orais e escritas e, para evitar esse déficit, é importante, entre outras 

ações, que sejam feitas perguntas frequentes a esse aluno para que não haja espaços para 

devaneios.  

No excerto observado acima, nos turnos (7) e (9), a professora faz outras 

perguntas ao aluno sobre um fórum, procurando manter sua atenção ao tema estudado e 

também em uma tentativa de relacioná-lo à sua vida, ou seja, perguntando-lhe se 

gostaria de participar de um fórum e qual tema gostaria que fosse, ainda que não 

desenvolva as respostas do aluno. 

Entretanto, é preciso ressaltar que tal tipo de ação é adequada no trabalho com 

qualquer aluno, independentemente de que ele tenha alguma necessidade especial ou 

não, pois sabemos que qualquer aluno que apresente alguma dificuldade, que não esteja 

atento à aula ou simplesmente esteja envolvido em qualquer outra tarefa que acredite ser 

mais interessante, demora para dar respostas ao professor. 

Um pouco mais adiante, a professora pergunta ao mesmo aluno se ele sabe se 

existem regras em outros locais conforme visto no excerto 8: 
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8º ano: Excerto 8 

 

(13) P: ¿No? Bueno, y dime, con relación a las reglas que estudiamos, tú crees que 

además del foro, ¿qué otros lugares tienen que tener reglas? 

(14) PE: ¡Ah! En la escuela. 

(15) P: Muy bien. 

(16) PE: En la rua. 

(17) P: En la calle. 

(18) PE: En la calle, sí. 

(19) P: ¿Y en tu casa? ¿Hay reglas? 

(20) PE: En mi casa. (o aluno demonstra olhar perdido) 

(21) P: ¡Ah! Y dime una regla que hay en tu casa. 

(22) PE: No bagunçar. 

(23) P: ¡Sí! 

(24) PE: Y...hum...no dormir mucho. 

(25) P: ¿No dormir mucho? ¿Cuántas horas el máximo? 

(26) PE: En lo día de la escuela. 

(27) P: ¿Cuántas horas puedes dormir? 

(28) PE: Uno minutos. 

(29) P: ¿Unos minutos? 

(30) PE: Unas horas pela noche até lo día. 

(31) P: ¿Te despiertas muy temprano? 

(32) PE: ãã! 

(33) P: Muy bien, muchas gracias Pedro, hasta luego. 

(34) PE: Hasta luego. 

 

Neste excerto, no turno (17), a professora continua fazendo correção linguística 

– “lacalle” - da fala do aluno (16) – “la rua” - o qual se corrige em seguida (18) 

demonstrando mais uma vez que a professora preocupa-se, segundo Orsolini (2005), em 

usar espelhamento com correção a fim de incentivar o aluno a continuar sua fala e ainda 

encorajando-o a prosseguir. O mesmo volta a ocorrer no turno (25) no qual a professora 

aproveita para fazer uma nova pergunta ao aluno, assim como nos turnos (19), (27) e 

(31), procurando manter sua atenção, ação bastante adequada no trabalho com um aluno 
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que apresente desatenção. Além da atenção, há nestas perguntas, uma tentativa de 

aproximar o tema da vida pessoal do aluno, colaborando para o desenvolvimento do 

discurso que, segundo Pontecorvo, ao citar Nelson e Gruendel (1979), discute que 

quando as crianças falam de elementos conhecidos como sua rotina familiar e escolar, 

desenvolvem melhor os argumentos de um discurso comum. Dessa forma, no turno 

(19), a professora pergunta “¿Y en tu casa? ¿Hay reglas?”. No entanto, a postura do 

aluno parece não demonstrar interação ao responder, no turno (20) “En mi casa”, 

acompanhado de um olhar perdido. Ao notar tal reação que poderia levá-lo a devaneios 

e desatenção em relação ao tema em discussão, a professora prossegue perguntando-lhe 

quais regras há em sua casa, retomando sua atenção. Tais perguntas que a professora faz 

ao aluno sobre regras em outros lugares podem ser válidas para conscientizá-lo da 

importância de saber comportar-se em lugares diferentes, de acordo com suas regras. No 

entanto, faltou que a conversa voltasse ao fórum, tema principal da aula, em um 

fechamento de discussão sobre a atividade social “participar de um fórum sobre meio 

ambiente”. 

 

Passemos agora à análise do momento em que a professora e os alunos estavam 

iniciando a participação em um fórum. O tema abordado naquele dia era “ensaio para 

apresentação no fórum”. Os alunos, após pesquisarem a respeito dos problemas 

ambientais específicos de um determinado país escolhido por eles mesmos, fizeram 

sugestões de soluções a tais problemas e ensaiaram sua apresentação. Em uma aula 

anterior, os alunos também viram participações de pessoas em um fórum, para que 

pudessem ver modelos, isto é, no que concerne ao grau de formalidade das pessoas 

participantes, à postura ao sentarem-se, o uso de placas de identificação pessoal, entre 

outros. Uma das ações da professora pode ser vista no excerto 9 a seguir: 

 

8º ano: Excerto 9 

(15) P: Gracias. Ééé...pasamos ahora al señor representante de Japón. Por favor, señor, 

¿cuál es el problema ambiental de Japón? 

(16) PE: El problema ambiental de Japón del medio ambiente éééééé  (o aluno 

demora muito para responder). 

(17) P: ¿Cuál es el problema? De Japón, ¿por favor? Ambiental. 

(o aluno continua sem saber o que dizer) 
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(18) P: ¿Después? ¿Después quiere hablar? Sí? Está bien. No hay problema. No hay 

problema. Ééé...Ya llamamos al señor representante de Japón, ¿tá? Ééé...señor 

representante, ahora, de Australia. Por favor, ¿cuál es el problema ambiental de 

Australia? 

 

Nota-se que a professora pergunta ao aluno, durante o ensaio, qual o problema 

do país que ele representa, mas ele não consegue responder conforme vemos no turno 

(16). – “El problema ambiental de Japón del medio ambiente ééééééé” – Quando a 

professora percebe que ele está demorando para responder, diz a ele que poderá falar 

mais tarde (turno 18). O aluno parece sentir-se perdido e para resolver tal conflito, a 

professora comunicou-lhe que poderia falar mais adiante. Com isso a professora dá a 

possibilidade a ele de observar o que outros colegas mais estão fazendo. Ele aprende 

assim, por meio da performance dos outros o que deve fazer como segue: 

 

8º ano: Excerto 10 

 

(22) P: Nada? Está bien. Ahora, vamos a los representantes de Ucrania, a 

ver...señores representantes! 

(23) S: Yo soy el ministro de meio ambiente da Ucrania y los principales problemas 

ambientales son la mineración, ééé...la agropecuaria que es muito forte por la tierra 

muy nutrida y la energía nuclear que puede acontecer accidentes con lo lixo tóxico. 

(24) P: Algo más?... Algo más? 

(25) S: No. Sólo eso. 

(26) P: Sólo eso? Muy bien, gracias. Ahora vamos a la señora representante de 

Rusia. 

(27) V: Buenas tardes. El problema ambiental de Rusia es la falta de agua y el calor del 

aquecimento global. 

(28) P: Muy bien! Algo más señora representante? 

(29) V: No. 

(30) P: No? Muchas gracias. Éééé...Vamos ahora a las representantes de Francia 

(31) SP: Buenas tardes, soy la presidenta de la Francia y los problemas ambientales son 

la falta de agua potable y esa falta prejudica muito la sociedade de la Francia. 

(32) P: Muy bien. 
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(33) SP: Y también tienes residuos de bombas que son muito prejudicais...prejudiciales 

para la Francia. 

(34) P: Muy bien. ¿Algo más?... ¿No?... Gracias. Volvemos entonces a nuestro 

representante de Japón. 

(35) PE: Buenos días. El Japón tiene problemas ambientales porque es una isla 

que es un lugar pequeno para plantar...lo que tienen de muy popular son los 

bonsales que son árboles pequeñas. Gracias. 

(36) P: ¡Muy bien! Gracias a usted. Muy bien, señores, ya volvemos en algunos 

minutos. Éééé...cada uno va a pensar en las posibles soluciones que pueden existir a los 

problemas ambientales de los países en general. Ééé...ya volvemos, muchas gracias. 

 

Nesse excerto, observam-se algumas apresentações nas quais há a interação 

professora-aluno, em turnos nos quais a professora os chama para apresentar-se (22), 

(26), (30), ainda em seu papel de educadora, mas de maneira mediadora. Tal ação 

proporciona ao aluno a demonstração de mais exemplos que parecem dar-lhe segurança 

quanto à atividade realizada, conseguindo mostrar, ao ser chamado novamente (34), o 

que havia preparado para falar. No caso de PE, as ações da professora, que lhe deram 

oportunidade de falar no seu próprio tempo, são fundamentais para que se sinta capaz e 

que se envolva com seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, criando-se assim 

novas oportunidades nas quais ocorra organização da linguagem nas relações entre os 

participantes. 

Em um segundo momento da aula, os alunos apresentaram possíveis soluções 

aos problemas ambientais comentados.  

 

8º ano: Excerto 11 

 

(37) P: Buenas tardes, estamos aquí en el segundo momento de nuestro foro 

medioambiental y vamos a escuchar algunas posibles soluciones a los problemas ya 

representados, né?...Señoras representantes...señoras representantes...hum...de Francia. 

¿Alguna solución a los problemas representados? 

(38) SP: Sí, tienes una de las soluciones que ya está siendo tomada pelo Brasil con 

la França que es... 

(39) G: la implantación de las...(a aluna fala baixo e não se compreende pelo vídeo) 
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(40) P: Muy bien, ¿algo más? ¿Algún representante de otro país quiere dar alguna 

sugerencia? ¿Nada? Muy bien, señoras representantes de Suiza. 

(41) S: Buenas tardes, todavía yo no sé explicar lo problema que yo hablé 

anteriormente mas yo voy explicar lo problema que la ministra del meio ambiente 

habló para usted. La solución para este problema es que las empresas, las 

industrias están desmatando las...los árboles ma, pero van replantar las... los 

árboles que foram perdidos. 

(42) P: Muy bien. ¿Alguna otra solución? 

(43) S: No. 

(44) P: ¿No? Algún representante de otro país tiene alguna otra solución a este 

problema de Suíza?... No? Muy bien, señor representante de Japón, ¿alguna solución al 

problema de Japón? 

(45) PE: ééé.....buenos días...la solución que poderia...es con los chineses que 

poderian dividir una gran parte del territorio para ayudar las islas 

japoneses...ééé...creo que puede hacer un...con las islas japonesas y la China. 

(46) P: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra solución a este problema de Japón?... 

¿Nada? Muy bien. Señores representantes de Ucrania, ¿la solución, por favor a los 

problemas? 

 

No turno (45) o aluno oferece uma suposta solução aos problemas ambientais do 

Japão, país escolhido por ele para representar no fórum. Neste momento, o aluno não 

aparentou ansiedade como na primeira vez, conseguindo fazer sua apresentação assim 

que foi chamado. Cabe aqui discutir sobre a imitação que Vygotsky (1997:93) afirma 

ocorrer com as crianças, o que contribui para a zona de desenvolvimento proximal. 

Outros colegas falaram de suas soluções anteriormente, turnos (38), (39), (41), o que 

proporcionou ao aluno modelos de apresentações para que ele se sentisse mais seguro 

no momento de sua fala.  

 

Vejamos agora o próximo excerto, no qual os alunos estão fazendo a 

performancefinal. Os alunos, após observarem definições de fórum, fazerem pesquisas 

sobre o tema e ensaiarem na aula anterior, fizeram suas apresentações, vestidos com 

roupas formais. O aluno PE apresentou-se como pode ser visto no excerto 12: 
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8º ano: Excerto 12 

 

(1) P: Buenas tardes, estamos en nuestro foro medioambiental en Santiago de Chile y 

empezamos con nuestro presentador señor Paulo. 

(2) PA: Buenos días. Por favor, Pedro, ministro del Japón. 

(3) PE: Sí...éééé...Después de la Segunda Guerra Mundial...ééé...Japón se tornó un 

país muy…ééé sustentable y cultural é..y ahora nuestro problema ambiental es de 

que…ééé...no tiene...é.. mucho espacio...en el país para la agricultura y…éé’… 

plantación. Gracias. 

(4) PA: Ahora, ahora los representantes de Ucrania. 

(5) M: Los problemas ambientales de la Ucrania son la energía nuclear que é producido 

pelas usinas y los problemas con la agricultura. La tierra en nuestro país es muy buena 

para plantar enton los agropecuarios acaban desmatando nuestras matas para plantar. 

(6) P: Por favor, Ministra de Australia. 

(7) I: Buenas tardes, soy ministra de Australia. Uno de os problemas de Australia é el 

desmatamento en areas agrícolas. Las maderas son exportadas. 

(8) P: Ah! Especialista ambiental de Australia… 

 

É importante notar que o aluno PE, que no excerto 9 apresentou dificuldade para 

fazer sua apresentação, no dia da performance final, ao ser chamado logo no início pelo 

colega, fez sua performance como Ministro do Japão e soube falar, sem ler, o que já foi 

ensaiado na aula anterior e sem necessitar mais de exemplos dos colegas. No turno (3) 

tal aluno acrescenta mais informações além das apresentadas no ensaio. Vale observar 

que ainda demonstra ansiedade em sua resposta pela grande presença do uso de 

“éééééé” durante seu discurso, mas ele a supera.  

Esse excerto traz o resultado final da atividade social trabalhada, em um 

momento de performance, no qual todos contribuem para a realização da mesma, isto é, 

o aluno que atua como mediador do fórum e os demais. 
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CONCLUSÃO DA ANÁLISE 

Ao observar a análise e interpretação feita dos dados produzidos, concluo que a 

professora utilizou de espelhamentos, espelhamentos com correção e pedidos de 

definição que auxiliaram no ensino-aprendizagem dos alunos, como pode ser visto 

principalmente nos excertos 3, 4, 5 e 6. Há também algumas estratégias para que os 

alunos se mantivessem atentos às falas dos colegas, como ocorre no excerto 1, ao 

retomar-se o que foi pesquisado sobre as rotas do Caminho de Santiago de Compostela. 

Em relação aos alunos com NEEs, a professora demonstra certo cuidado para manter 

sua atenção durante as aulas, como se pode observar no turno (22) do excerto 1, nos 

turnos (3) e (7) do excerto 7 e nos turnos (19), (27) e (31) do excerto 8. Além disso, em 

suas ações, a professora oferece também a possibilidade de que o aluno com NEE 

observe, primeiramente, seus colegas antes da realização de sua performance, 

aprendendo assim, por meio de exemplos, em um ambiente que propicia sua inclusão. 

Há, ainda, momentos nos quais ocorre a construção de conceitos durante a interação 

professora-aluno, como no excerto 3. Além disso, na interação professora-alunos, na 

maioria das vezes, é dada a oportunidade para que todos participem, isto é, alunos com e 

sem NEEs, porém de forma tradicional, isto é, cada aluno responde às perguntas da 

professora e, como forma de manter a disciplina, a professora não aceita que outros 

alunos interfiram nas respostas dos colegas que são chamados à participação. Tal 

situação pode ser trabalhada de forma mais colaborativa, com propostas de trabalhos em 

sala de aula, nas quais poderia haver maior interação entre aluno-aluno, estimulando-se 

atividades em grupos e interferências nas falas dos colegas, de maneira organizada e 

dinâmica. 

Observa-se também que a professora dá prioridade ao trabalho com o aspecto 

linguístico também dentro de uma perspectiva mais tradicional, apresentando a 

Atividade Social somente como pano de fundo, faltando-lhe maior desenvolvimento da 

proposta oferecida pelas assessoras na época da realização desta pesquisa. Se 

observarmos os excertos 10, 11 e 12, está clara a participação dos alunos em uma 

performance que é o verdadeiro objetivo da Atividade Social proposta por Liberali 

(2009) e nos quais os alunos mostram-se mais engajados por ser uma atividade mais 

próxima de sua vida. O mesmo não ocorre com tanta ênfase com os alunos no excerto 6 

no qual o objetivo era retomar a conjugação verbal estudada anteriormente. Tal 
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atividade é necessária, porém não propicia tanto estímulo ao ensino-aprendizagem 

quanto uma performance. 

Finalmente, os dados analisados demonstram que houve um trabalho também 

voltado a questões culturais como nos excertos 1, 2, 3 e 4, estudando-se elementos 

referentes ao cuidado com o meio ambiente e o Caminho de Santiago de Compostela 

que, se melhor trabalhados sob uma perspectiva de Atividade Social, poderá resultar, 

em um maior engajamento dos alunos e, consequentemente, maior desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem de língua espanhola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise e interpretação dos dados observados demonstram que é possível o 

ensino-aprendizagem de língua espanhola em uma escola inclusiva. Observou-se que os 

alunos com NEEs receberam o mesmo tratamento que os alunos sem NEEs, ainda que 

com atenções diferenciadas em determinados momentos, e que conseguiram participar 

das aulas sentindo-se incluídos no grupo, apesar da maioria das ações da professora ter 

sido de carácter tradicional. No entanto, aponto aqui algumas ações que poderiam ter 

sido tomadas em sala de aula, para um melhor desenvolvimento dos alunos: 

 

 Foram poucos os momentos em que houve um questionamento que 

levasse os alunos à reflexão. 

 A sistematização dos aspectos gramaticais da língua espanhola é 

importante, mas foi pouco contextualizada. 

 O trabalho foi sempre desenvolvido entre a professora e alunos, isto é, 

não foram promovidos momentos que levassem os alunos a trabalharem 

em grupos. Com isso, a aula ficou centrada na interação professor-aluno. 

 Há várias interações do tipo IRA (IRA – Iniciação, Resposta e 

Avaliação) revelando uma visão tradicional da situação de ensino-

aprendizagem na qual o professor é quem determina como a aula se 

desenvolve.  

 

Além disso, os temas estudados podem ser mais aproveitados para a preparação 

de performances, colocando-se em prática a teoria da Atividade Social trazida por 

Liberali (2009). É importante observar, mais uma vez, que na época em que esta 

pesquisa foi realizada eu, professora pesquisadora, ainda não tinha muita prática com o 

trabalho das várias etapas da Atividade Social, o que atualmente consigo realizar de 

forma mais satisfatória.  

Ao iniciar esta pesquisa, tive como objetivo promover a inclusão do aluno com 

NEE por meio da teoria da Atividade Social, que foi trazida pelas assessoras da escola 

onde este meu estudo foi realizado. Na época, havia uma coordenadora que auxiliava os 

professores na adaptação das avaliações para alunos com NEE, daí a denominação dada 

pela escola de alunos em REA, isto é, Regime Especial de Avaliação. No entanto, ainda 

me sentia muito desorientada por não saber exatamente como trabalhar no 
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desenvolvimento desses alunos. Logo, a proposta do trabalho, em língua estrangeira, 

com a Atividade Social levou-me a pensar na inclusão desse público de forma real. Foi 

então que li Fundamentos de defectología de Vygotski (1997), obra que me surpreendeu 

pela riqueza de informações em relação ao ensino-aprendizagem de crianças com NEE, 

levando-me a pensar que o desenvolvimento das funções superiores é possível e que a 

Atividade Social poderia contribuir muito para isso.  

O estudo da Argumentação veio completar tal pensamento ao conhecer as 

categorias e modalidades de análise que, se trabalhadas de forma a desenvolver os temas 

estudados, contribuiriam para o ensino-aprendizagem de todos os alunos. Nesse 

momento, após a qualificação, entendi que os dados que havia produzido antes de 

conhecer a Argumentação me mostraram que minha postura em sala de aula ainda era 

tradicional, não colocando a Atividade Social em prática, de forma correta, como estava 

sendo proposta pela Assessoria. O que meus dados demonstraram foi uma tentativa de 

abordar os temas que teriam sido pensados, a princípio, para a preparação de 

performances, mas que não se realizaram por completo por eu estar em fase de 

aprendizagem também. Ainda assim, pela análise e interpretação desses dados, é 

possível observar que o ensino-aprendizagem ocorreu para todos os alunos, inclusive 

com NEE, apesar da condução tradicional das aulas, mas que poderia haver um melhor 

desenvolvimento de todos com a prática real da Atividade Social.  

Minha experiência nesta pesquisa fez com eu repensasse meu trabalho, 

procurando transformar minhas práticas em sala de aula, visando mais a interação 

aluno-aluno, centrando-as menos na figura do professor. 

Finalmente, concluo que professores de língua estrangeira, assim como os de 

outras disciplinas, precisam receber formação para que conheçam as teorias de ensino-

aprendizagem aqui trabalhadas, especialmente os Fundamentos de defectología de 

Vygotski (1997), para que caia o mito de que alunos com NEE não aprendem.  

Acredito também que esta pesquisa contribui para que futuros estudos sejam 

realizados com a finalidade de auxiliar os professores de língua estrangeira na inclusão 

dos alunos com NEEs em suas aulas, proporcionando a eles e a todos os alunos 

desenvolvimento escolar e autonomia pessoal. 
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ANEXO 1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DE 1988 

 
 

PREÂMBULO 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
 
(...) 
 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010) 
 
 
CAPÍTULO III . DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
 
Seção I 
 
DA EDUCAÇÃO 
 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas 
e privadas de ensino; 
 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 
V - na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 
(...) 
 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a 
capacidade de cada um; 
 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 
 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
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§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 
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ANEXO 2 - DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 
 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 
 
 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 

 
 

Artigo I 
 
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 
(...) 
 
2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
 
a) o termo .discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, 
conseqüência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, 
que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais. 
 
b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado Parte 
para 
promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de 
deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à 
igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou 
preferência. Nos casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, 
quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá 
discriminação. 
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ANEXO 3 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
 
(...) 
 
CAPÍTULO V 
 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 
 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; 
 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses 
educandos nas classes comuns; 
 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 
trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles 
que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
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V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o 
respectivo nível do ensino regular. 
 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização 
das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 
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ANEXO 4 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Nome do(a) Participante: 
_____________________________________________________ 
Nome do responsável: 
________________________________________________________ 
RG: ______________CPF: ____________________ Telefone: (      ) 
_________________  
Endereço: 
_________________________________________________________________ 
CEP: _____________  Cidade: ____________________ Estado: 
______________ 
 
Nome da Pesquisador(a) Principal: Angela Bambrilla Cavenaghi T. Lessa 
Instituição: PUC -SP 
 

Título do estudo: O ensino-aprendizagem de língua estrangeira em escolas 
inclusivas. 

 
1. Propósito do estudo: analisar como o ensino-aprendizagem de língua estrangeira 

ocorre em escolas inclusivas permitindo um melhor desenvolvimento do aluno com 
necessidades especiais. 

2. Procedimentos: participarei de filmagens realizadas durante minha rotina escolar. 
Serei previamente orientado pelo pesquisador que efetuará a coleta.  

3. Riscos e desconfortos: nenhum. 
4. Benefícios: Ampliar os estudos na área de língua estrangeira e aprimorar as práticas 

de profissionais que trabalham com a inclusão de alunos com necessidades 
especiais. 

5. Direitos do participante:Posso me retirar deste estudo a qualquer momento, sem 
sofrer nenhum prejuízo e tenho direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, 
sobre quaisquer esclarecimentos e eventuais dúvidas. 

6. Compensação financeira: Não existirão despesas ou compensações financeiras 
relacionadas à minha participação no estudo. 

7. Incorporação ao banco de dados do grupo de pesquisaLinguagem em Atividades 
no Contexto Escolar (LACE): Os dados obtidos com minha participação, na forma 
de gravações de vídeo serão incorporados ao banco de dados do grupo de 
pesquisaLACE, cujos responsáveis zelarão pelo uso e aplicabilidade das amostras 
exclusivamente para fins científicos, apenas consentindo o seu uso futuro em 
projetos que atestem pelo cumprimento dos preceitos éticos em pesquisas 
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envolvendo seres humanos. Algumas amostras de transcrições poderão ser usadas 
em publicação referente ao modelo, sem que haja identificação do falante e sem que 
seus direitos sejam atingidos. 

8. Confidencialidade: Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser 
publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos profissionais, 
sem que minha identidade seja revelada. 

9. Se tiver dúvidas quanto à pesquisa descrita posso telefonar para o(a) 
pesquisador(a) Angela Bambrilla Cavenaghi T. Lessano número (11) 3864-4409  a 
qualquer momento. 

 
3. Eu compreendo meus direitos como um participante de pesquisa e voluntariamente 
consinto em participar deste estudo e em ceder meus dados para o banco de dados do 
LACE. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. Receberei 
uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 
 
São Paulo, 8 de Setembro de 2010. 
Assinatura do responsável do participante        
 
  
 
          
 
 
 ____________________________________________  
Angela Bambrilla Cavenaghi T. Lessa (pesquisadora principal) 
 
 
_________________________________________________ 
Andréa Moreno Nicolaus 
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ANEXO 5 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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ANEXO 6 – Planejamento do 7º ano 
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ANEXO 7 – Planejamento do 8º ano 
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ANEXO 8 – Dados Produzidos 

 

Dados Produzidos 

 

1. Turma do 7º ano 

1ª aula: Trata das rotas do Caminho de Santiago de Compostela. 

(1) P: Chicos, la clase pasada, fuimos a la informática para ver...ééé... varias rutas que 
componen el camino de Santiago de Compostela, o sea, cuando tú vas a España, si 
quieres hacer, si quieres hacer el Camino de Santiago...qué fue Camila?...si quieres 
hacer...qué es Bruna? 

(2) B: Luis (aluna encontrou material de outro aluno) 

(3) P: Yo lo entrego. Gracias. 

(4) P: Chicos, mirad, si vamos a España y queremos hacer el Camino de Santiago de 
Compostela, hay varias rutas que podemos seguir, né? La clase pasada fuimos a la 
informática para ver algunas de esas rutas..ééé..algunas, de verdad, la mayoría, la 
mayoría que tú haces,ééé...en la mayoría se pasa por monasterios... ¿qué son 
monasterios?  

(5) G: Igreja.  

(6) P: Donde duermen los monjes.  No es exactamente iglesia. ¿Qué es? ¿Monasterio? 

(7) A: ¿Monges? 

(8) P: ¿Mosteiros, né?  

(9) A: ¿Mosteiros?  

(10) P: É, hay también muchos edificios históricos, né? O sea, hay varios lugares muy 
parecidos allí porque hay un lado todo histórico, né?...éé...dicen que, dicen que un 
apóstol de Jesús que se llamaba Santiago, ééé...después que murió Jesús, este apóstol 
fue a hacer este camino né...en que pasaba por España y terminaba en Francia y... en 
este camino él estaba divulgando el cristianismo ¿sí?...y después que él terminó de hacer 
este camino divulgando el cristianismo, él volvió a Jerusalén, né? y fue decaptado, fue 
muerto (alguém entra na sala) fue decaptado, fue muerto y por eso la gente cree que ese 
camino ahí tiene una fuerza espiritual, né? Porque es donde este apóstol andaba, né?... 
tiene un sentido religioso y todo más....ééé...pero hay varias rutas, por ejemplo, si tú 
quieres hacer este camino andando, sólo andando, vas a llevar más de un mes porque es 
mucha cosa, né...es una ruta muy larga. Pero si quieres hacer este camino un poco 
andando, un poco en coche es posible también. Ahí llevas menos tiempo...unos 20 o 15 
días, depende.O sea, hay varias programaciones. 
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(11) H: Estou com frio. 

(a professora desliga o ventilador) 

(12) P: O sea, hay varias programaciones, né?...ééé..y ahí en estas rutas que vimos la 
clase pasada cada una tiene un nombre, hay la ruta de Aragón, la Ruta de Madrid, hay 
varias rutas, la ruta francesa... 

(13) B: Eu vi um filme que chama Aragon. 

(14) P: Vamos a ver por que, né? Vamos a buscarlo. 

(15) B: É sobre dragões. 

(16) P: ¡Ah! Sí. Entonces, lee para nosotros, Bruna, lo que encontraste, por favor. 

(17) B: ã? 

(18) P: Lee a nosotros lo que encontraste. 

(19) B: Camino inglés. Los peregrinos arribaban a las costas gallegas en embarcaciones 
de Colocalá... 

(20) P: A ver, un ratito. Chicos, voy a pedir que estén atentos a lo que Bruna está 
leyendo que voy a hacerles preguntas... 

(21) V: O que es peregrino? 

(22) P: (a professora faz sinal para aguardar) Voy a hacerles preguntas sobre la ruta que 
todos están leyendo. Peregrino es la persona que anda por un camino en búsqueda de 
algo , sí...en este caso el peregrino es alguien con...en este caso es una búsqueda 
espiritual, né?...ééé...José, ¿tranquilo? 

(23) JO: Sí, bien. 

(24) P: Entonces, Bruna, sigue, por favor. 

(25) B: Se tiene documentales de desembarcos de este tipo ya en el siglo dezenove... 

(26) P: Diecinueve... 

(27) B: En una expedición viajaban algunos cruzados que hicieron escala en Santiago 
para visitar el sepulcro del apóstol. 

(28) P: Hum hum...o sea, que en este camino ellos también visitan donde está el cuerpo 
de este apóstol,(réplica simples) né? ¿Sí? Que ellos creen que está allí. Ééé...Paulo, ¿qué 
has encontrado? ¿Qué camino es el tuyo? 

(29) PA: El caminooo Aragonés. 

(30) P: Aragonés, y el de Bruna ¿era? 
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(31) B: Inglés. 

(32) P: Inglés. Éste es el Aragonés. Lee para nosotros, por favor. 

(33) PA: Es que el camino Aragonés es llamado también de camino francés por la 
procedencia en España, es el porto de San Port. Se trata de un trayecto de seis jornadas. 
La mayor parte del itinerario se hace en compañía del rio Aragón. Esta ruta ofrece la 
posibilidad de visitar impresionantes monasterios ...ceu negro? Sei lá o que negro...que 
pasa por localidades con una gran carga histórica donde la tradición situa  
hermosos...hermosas leyendas. 

(34) P: Hum, hum, o sea, ¿qué se encuentra en ese camino Aragonés? ¿...qué yo 
comenté ahorita? 

(35) PA: ¿Hermosas leyendas? 

(36) P: Oi? 

(37) PA: ¿Hermosas leyendas? 

(38) P: Sí, monasterios también, ¿no es? Monasterios. 

(39) B: ¿Qué es monasterios? 

(40) P: Acabé de decirlo, dónde duermen los monjes. ¿Cómo se dice? 

(41) B: Ah, é verdade. 

(42) P: ééé... ¡Jussara! ¿Cuál es el camino de Bruna?  

(43) J: Es el Aragón... 

(44) S: Inglés. 

(45) C: Eu me lembro. 

(46) P: Inglés Sofia. Y, Sofia, ¿te acuerdas de alguna característica de este camino de 
Bruna?  

(tempo)... ¿no? ¿Alguien se acuerda? 

(47) L: Nem me acuerdo. 

(48) P: Laura... ¿no? ¡Chicos!...Hay que saber lo que el compañero está 
diciendo...ééé...cuál es el camino...Vicente... ¿cuál es el camino de Paulo? 

(49) V: ééé...Aragon. 

(50) P: De Aragón, ¡Aragonés! 

(51) V: Aragonés. 
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(52) P: Y dime una característica de ese camino.  

(53) V: ééé...Tiene muchas...como é que chama? 

(Risos) 

(54) V: ééé...Não sei como é que fala... 

(55) B: Es muy legal. 

(56) V: Monte...a...não sei como fala.  

(57) P: ¿Alguien sabe? 

(58) LO: Mosso, mossei... 

(59) A: Eu, eu, eu (mas o aluno não diz nada) 

(60) B: Ele vai acompanhado do rio 

(61) P: Mo... 

(62) A: Quê? 

(63) JO: ¿Monasterio?  

(64) P: ¡Monasterio! Muy bien José. ¡Muy bien! 

(65) V: Muy bien,¡José! 

(66) LO: ¿Monasto? 

(67) P: Monasterio se dice. 

(68) VI: Posso ler? 

(69) P: Sí, sí, es monasterio, ¿tá? (a professora escreve na lousa)  

(70) P: Por favor, Vicente 

(71) A: ¿Qué significa monasterio? 

(72) JO: Ai não! 

(um colega ao lado de Antonio fala baixo, explicando-lhe) 

(73) P: Perdón, perdón, Vicente, perdón... ¿cuál es el nombre de tu ruta? 

(74) VI: Camino de Madrid 

(75) VI:(o aluno começa a ler baixo mas os colegas estão falando. A professora chama a 
atenção para poder prosseguir) 
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(76) P: Camino de Madrid, chicos, atención a lo que lee...atención a lo que lee Vicente, 
por favor. 

(77) VI: (o aluno lê baixo) 

(78) AN: Não da para entender nada. 

(a professora fecha a janela para que não entre som de alunos de outra sala) 

(79) VI: Se inicia en la capital de Madrid...el camino de Madrid es conocido por sus 
pueblos... 

(80) B: Pelo o quê? 

(81) VI: Pueblos. 

(82) B: O que é que é pueblos?  

(83) P: Pueblo, los pueblos pequeños...éé..pequeñas agrupaciones de personas. 

(84) AN: Alexandra, não dá para ouvir. 

(85) P: Vicente, Alexandra no escucha. ¿Puedes leer un poco más alto? 

(86) VI: Pueblos, monumentalidad, gastronomía y cultura. 

(87) P: Entonces en ese camino de Madrid se encuentra mucha gastronomía, muchos 
lugares donde se come la comida típica de allí, né... ¿sí? ¿Tranquilos? Camila, lo que tú 
leíste... 

(88) C: Não é Camila, é Cássia... 

(89) P: Cássia, lo que tú leíste... ¿tú hiciste el camino de Madrid también? 

(90) C: Sí. 

(91) P: Lee para nosotros lo que escribiste. 

(92) C: Mas é igual. 

(93) P: ¿Igualito está? 

(94) C: Hum hum 

(95) P: Julia también 

(96) J: Sí. 

(97) A: El mío también. 

(98) P: En serio, ¿Antonio? 

(99) A: Es verdad. Sí. Igualititititito. 
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(100) P: ¿No hay ninguna frase diferente? 

(101) A: No. 

(102) P: A ver, vamos a escuchar a Julia, por favor. 

(103) J: (aluna fala muito baixo) 

(104) P: Sí, y lo restante. 

(105) J: (a aluna continua lendo muito baixo e explica que o restante está igual ao que já 
foi lido por outro colega) 

(106) P: Sí, no hay nada muy diferente, né? Muy bien, chicos, hasta ahora...éé...Julia S., 
¿cuáles son los caminos que leyeron nuestros compañeros hasta ahora? (a professora 
escreve la lousa os nomes dos caminhos). 

(107) JS: aaaaa....Inglês. 

(108) P: Camino inglés. 

(alguém responde: Camino de Madrid) 

(109) JS: Aragonés 

(110) P: Aragonés . 

(111) JS: De Madrid. 

(112) P: Caminooo de Madrid.¿algo más? 

(113) B: No. 

(114) P: Marcelo, y tu camino, ¿cuál es? 

(115) MA: El camino de Levante. 

(116) P: Camino... 

(117) MA: De levante. 

(118) P: Chicos, escuchemos a Marcelo, por favor. Dime Marcelo. 

(119) MA: El Camino de Levante. 

(120) P: Camino de... 

(121) MA: Levante. 

(122) P: Levante, a ver, escuchemos. 
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(123) MA: El camino de Levante es la rueta seguida por los peregrinos que 
iniciaaa...ban, inician su camino en Valencia recogiendo las cinco comunidades para 
llegar a Santiago de Compastina. 

(124) P: Compostela.  

(125) MA: Compostela  

(126) P: O sea, pasan por cinco comunidades, né...y... ¿salen de dónde? 

(127) MA: De Valencia. 

(128) P: De Valencia.¿algo más? 

(129) MA: No tiene. 

(130) P: ¿Y tú? ¿Está igualito? (a aluna acesa com a cabeça que sim) Gustavo, ¿cuál es 
tu camino? 

(131) G: O mesmo do Marcelo. 

(132) P: ¿Igualito? ¿No está nada diferente? 

(133) G: Está muy igual. 

(134) P: hummmm, Laura, lee para nosotros tu camino. 

(135) L: Está igual a Bruna. 

(136) B: Fizemos juntas. 

(137) P: A tá, tá bien. ¡Tú Lucas! ¿Cuál es el camino? 

(138) LO: Camino Aragonés. 

(139) B: ã? 

(140) P: Aragonés. 

(141) LO: Es llamado también Francés.. 

(142) P: Tá. 

(143) LO: Summus Portus (1600 metros de altitud) y finaliza en Puente la Reina de 
Navarra. Es un recorrido de apenas 170 kilómetros y la mayor parte del itinerario se 
hace en campaña del río Aragón. El paisaje es diferente en todas las etapas, pero de una 
grande belleza. Esta ruta oferece la posibilidad de visitar impresionantes monosterios. 

(144) P: Monasterios.  

(145) LO: Monasterios,  al tiempo que pasa por localidades con una gran carga 
histórica, donde la tradición sitúa hermosas leyendas. 
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(146) P: Muy bien, o sea, que es un camino muy bonito, muy hermoso... ¿algo más? 
¿No? éé... ¿cuánto que tiene de distancia? 

(147) LO: 170 km. 

(148) P: 170 km, bastante. ¡Alexandra! ¿Cuál es tu camino? 

(149) AN: Vía de Bayona. 

(150) P: Sí. ¿Cómo es?  

(151) AN: Una olvidada ruta, es conocida como Vía de Bayona. Muchos de los 
peregrinos, que entraban por el Puente de Santiago en Hendaya, prefieren el Camino 
Francés. Se trata de un trayecto.  

(152) B: ã? Trajeto? 

(153) P: Se trata de un trayecto... 

(154) AN: De 12 etapas hasta su...essa palavra que eu não sei o que significa... 
entronque con el Camino Francés. 

(155) P: ¿Qué es? Que hay una parte que cruza con el Camino Francés, ¿sí? A veces, 
chicos, esas rutas se cruzan una con la otra, ¿tá? ¿Sólo eso?  

(156) AN: Sí. 

(157) P: Tá bien. Éééé... ¡José! 

(158) JO: ã? 

(159) P: Dime una característica de esta ruta que Alexandra ha leído. 

(160) JO: ããã... ¿que tiene rutas? ¿Que tiene rutas?  

(161) P: Una ruta...  

(162) JO: Só sei disso... 

(163) P: Y que... 

(164) JO: Con otro camino... 

(165) P: Ah...eso...se cruza con otro camino, entonces.  

(166) JO: aa... 

(167) P: ...Otra ruta.  

(168) JO: É. 

(169) P: ¿Alguien sabe otra característica más? 
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(170) MA: ã? 

(171) P: ¿Otra característica más? 

(172) J: No. 

(173) V: Que cruza con el camino Francés. 

(174) P: ¡Sííí! ¡Muy bien! 

(175) B: Nunca fui em nenhum, sabia? 

(176) P: Oi? 

(177) B: Nunca fui em nenhum. 

(178) P: ¿Ninguno? Es interesante. Son trilhas... 

(179) B: Oi? 

(180) P: Son trilhas. En estos no, pero son trilhas, né? Es interesante. ¡Chicos! 

(181) B: Já fui em Madrid mas nestas não. 

(182) P: No. Claro. Ééé...chicos, esos caminos, Bruna, tienen un significado. De verdad, 
chicos, como es un camino con sentido religioso, né? Quien hace este camino, 
normalmente, lo hace solamente con las ropas más necesarias. No llevan cosas caras. 
Sólo cosas necesarias para ponerse durante esos días. 

(183) B: Que é mato? 

(184) P: ¿Qué? 

(185) B: É mato? 

(186) P: Sí, hay también, hay también, hay naturaleza, pero normalmente el camino. 

(187) B: Não toman banho? 

(188) P: En la tierra caminan....hay que ponerse una zapatilla deportiva bastante 
cómoda. 

(189) B: Não tomam banho?  

(190) P: Sí, porque ellos pasan por éééé...pasan por albergues donde duermen, se bañan 
y todo y después, el día siguiente siguen caminando. Es cansativo, né?  

(muito barulho na sala...uma aluna faz perguntas sobre a filmagem com alunos 
especiais. A professora diz que depois explica isso e pede que voltem ao tema das rotas) 

(191) P: Entonces, ééé... ¿de qué estábamos hablando? 
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(192) T: Rutas. 

(193) P: Como estaba comentando, estos caminos, normalmente, quien los hace, los 
hace con un sentido espiritual, né? Porque fue el camino del apóstol Santiago. 
Ééé...entonces, éééé...las personas se llevan pocas ropas, las suficientes para estar estos 
días caminando. Las personas pasan por albergues, con ya comenté, né Stela. Las 
personas pasan por albergues donde paran, se bañan, duermen, para seguir el día 
siguiente camino… 

(194) CA: Quanto tempo leva... 

(195) P: Depende, es lo que comenté. Si quieres irte sólo caminando, más de un 
mes...depende, né? Éééé...estas personas, al final de camino, que normalmente está 
cerca de Francia, éé...cuando llegan a este final, estas personas se reúnen y queman 
todas las ropas que han restado 

(196) B: ¿Por qué? 

(197) P: Porque están viejas...porque, de verdad, como estoy diciendo, ééé...es que ellos 
se llevan ropas viejas (a aluna Beatriz é chamada à atenção) ...se llevan ropas viejas 
solamente para hacer el camino com un sentido espiritual y cuando llegan al final ellos 
las queman porque no están más en condiciones de usarse, ¿sí? Y también como la ruta 
tiene un sentido espiritual, el sentido de quemar las ropas es que ellos no necesitan más 
de la parte material o sea, les interesa más la parte espiritual que la material. Tiene esta, 
este significado, né? Bueno, chicos, ééé... ¿alguna pregunta sobre eso del camino de 
Santiago de Compostela?  

(198) VI: No. 

(199) J: No. 

(200) P: ¿Alguien ya ha conocido a alguien que ha hecho este camino?  

(201) B: No. 

(202) A: No. 

(203) P: Bueno, chicos, hay depoimentos... 

(204) B: Alguém religioso?  

(205) P: Não necesariamente. Conozco a una persona que no es religiosa e hizo el 
camino...a veces por curiosidad, né? (apresentação de esclarecimento) Depende. Dime 
Antonio. 

(206) A: ã? No, no. 

(207) B:E se desistir? 

(208) P: ã? 
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(209) B: Pode voltar? 

(210) P: Claro. Hay una manera de volver a tu casa. Eso no es el problema. Chicos, 
mira, normalmente, como me preguntaron, en estos caminos hay vegetación, hay tierra, 
¿qué fue Cássia? 

(211) CA: Nada não. É ataque de riso mesmo. 

(212) P: Estoy viendo. Estos caminos tienen vegetación y todo más. Chicos, cuando 
vamos por este camino, si una persona anda por este camino, ééé... ¿cuál será su 
conducta más adecuada? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer y qué no se puede? 

(213) G: Tem que ser santinho. 

(214) P: ¿En qué sentido, Gustavo? 

(215) B: O importante desse passeio. 

(216) P: En español, en español 

(217) B: El importante de este camino es que hacen una para la religión y es muy 
curioso porque ellos queman las ropas. 

(218) P: Sí, sí, pero qué conducta tiene que tener la persona ... 

(219) H: La persona tiene que se comportar. 

(220) P: ¿En qué sentido, Helenice?  

(221) H: Comportarse, respetar las reglas y... 

(222) P: Por ejemplo... 

(223) H: Hacer las cosas...  

(224) P: Por ejemplo, por ejemplo, una regla. 

(225) H: No salir del camino, seguir la rueta, no ficar a frente del guía, ééé...ser más 
calmo, intentar incorporar lo... 

(226) P: Lo espiritual 

(227) H: ééé 

(228) P: Muy bien... ¿quién sabe no?...ééé... ¿la persona puede tomar bebida alcohólica, 
emborracharse? 

(229) H: No. 

(230) P: No. Porque es un paseo espiritual y cómo un borracho va a caminar tanto, ¿no? 
No hay como. ¿La persona puede tirar basura en el suelo? 
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(231) B: Qué é basura? 

(232) P: Papel...o que restó de algo así.  

(233) B: Não, porque estão na mata. 

(234) P: aaaa... 

(235) J: Y prejudica la tierra.  

(236) P: Claro, o sea, hay que tener cuidado con el medio ambiente alrededor... 

(237) JS: Tem que ter respeito. 

(238) P: Con el lugar, né? 

(239) JS: Com as pessoas também.  

(240) P: También, con las personas. Normalmente, los que hacen este camino no tienen 
un guía. Ellos van solos pero hay que respetar el medio ambiente, né? Chicos, ya que 
estamos hablando de eso, vamos a la página 73 de Aula Amigos.(a professora observa 
quem não tem o livro).  

 

2ª aula: Trata de correção do livro, sobre meio ambiente – 1º momento. 

(1) P: Chicos, mira, como estamos comentando eso de como tenemos que tener nuestro 
comportamiento en en un viaje como éste, né? Aquí en la página 73 tenemos un 
capítulo que trata sobre esto, né? Cuidados que tenemos que tener con el medio 
ambiente, né? Por ejemplo, el primero, plantar árboles es una acción buena para el 
medio ambiente, no es? 

(2) JO: Coloca A? 

(3) P: Eso, cuál es la letra B, chicos? 

(4) B: Reciclar. 

(5) P: Eso, es sólo escribir ahí, reciclar. Estamos en la página 73. 

(6) H: Preciso anotar en el cuaderno? 

(7) P: Tú tienes el libro ahí? 

(8) H: No. 

(9) P: Entonces, en el cuaderno. 

(10) H: Ah! 

(11) P: Reciclar. Letra C, chicos! 
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(12) JS: Día sin coche. 

(13) P: Eso! Día sin coches. Letra D, qué están haciendo? 

(14) JS: Limpiar las playas. 

(15) P: Eso, limpiar las playas. Ééé...chicos, tranquilos en esta parte? Página siguiente. 
Vamos a escuchar, estamos en la página 74. Vamos a escuchar. A ver, chicos, en la 
página 74 hay un diálogo ahí en el que dice algo sobre el medio ambiente.(a professora 
escreve a página na lousa). 

(16) P: Puedo, José? (a professora pergunta ao aluno com necessidade especial se pode 
colocar o audio) 

(17) JO: No. 

(18) MA: Puede, puede. 

(19) A: Puede. 

(20) P: Quiero saber de José. (o aluno continua copiando algo da lousa. A professora vai 
até o aluno para checar se ele precisa de ajuda.) 

(21) JO: Pronto, pronto. 

(22) P: Chicas, podemos? Podemos??? Éééé...escuchemos este diálogo y a medida que 
estas personas hablan... hay que tener atención... 

(23) VI: Andréa, qué é Tere y Sergio? 

(24) P: Entonces, Tere es Teresa, né? Y Sergio. Vamos a escuchar para saber quién es 
quién, né? 

(áudio do livro) 

Unidad 5: Plantas y bichos. Actividad 2: 

(barulho de sinal de escola) 

(25) Entrevistador: Perdón, por favor, puedo hacerles unas preguntas?Es para la radio 
del colegio. 

(26) Tere: Sí, claro. 

(27) Entrevistador: Qué es necesario hacer para proteger el medio ambiente? 

(28) Tere: Pues, es fundamental reciclar siempre. No sé, muchas cosas. 

(29) Sergio: Sí, yo creo que es necesario usar el transporte público y .. 

(30) Tere: Ah! Y está muy mal dejar basura en el campo. 
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(31) Entrevistador: Entonces, creen ustedes que realmente respetamos el medio 
ambiente? 

(32) Tere: En general, yo creo que no. 

(33) Entrevistador: Y tú? Qué piensas? 

(34) Sergio: Yo creo que mucha gente sí, pero no lo suficiente. Es importante informar 
y hacer campañas. 

(35) Tere: Ya, está bien hacer campañas pero es más importante la acción. 

(36) Entrevistador: Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hola, perdona, tienes un 
momento, por favor? 

(fim do áudio) 

(37) P: Bueno, chicos, es reportaje en que se pregunta a los dos chicos sobre...Paulo, 
qué fue? 

(38) PA: No, nada. 

(39) P: Éééé...abajo tenemos algunas afirmaciones...no Lucas? (a professora chama a 
atenção dos alunos que falam muito) en que tenemos que ver si son de Tere, de Teresa o 
de Sergio, né? Entonces...Vitor! Es fundamental reciclar siempre. Quién dice eso? 

(40) V: Calma aí, Andréa! 

(41) JO: Posso, posso??? 

(42) P: Un ratito, José! (a professora chama a atenção dos alunos que falam muito) 

(43) P: José, por favor, es fundamental reciclar siempre. De quién es? 

(44) LO: A Teresa. 

(45) P: Muy bien, Teresa. José de nuevo, porque no lo dejaron responder. Es necesario 
utilizar el transporte público, José. 

(46) JO: Sergio. 

(47) P: Muy bien, gracias. Vitor, está muy mal dejar basura en el campo. 

(48) V: Calma aí! Eu sei. É Teresa. 

(49) P: Teresa. Lucas! Es importante informar y hacer campañas, Lucas. 

(50) LO: Sergio. 

(51) P: Sergio! Éééé...Vicente, está bien hacer campañas pero es más importante la 
acción. 
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(52) VI: Teresa. 

(53) P: Teresa, muy bien. Chicos, ahí abajo hay el ejercicio 3 y algunas expresiones que 
podemos utilizar para decir lo que es importante para el medio ambiente. Por ejemplo, 
es fundamental...es fundamental (a professora escreve na lousa)...de acuerdo con las 
figuras abajo, qué es fundamental al medio ambiente? 

(54) LO: Reciclar siempre. 

(55) P: Reciclar.También puedo decir “está bien” qué cosa? De las figuras abajo? Está 
bien? 

(56) G: Ahorrar energía. 

(57) P: Ahorrar, muy bien, energía, agua... hacer campañas, etc. En la página siguiente, 
en la página siguiente (barulho) chicos, hay unas figuras de cosas que se pueden y no se 
pueden hacer, ¿sí? 

(58) JO: ¡ ¡ ¡Sí!!! (aluno fala com ênfase) (réplica simples) 

(59) P: Éééé...muy bien, a la derecha de las figuras “en el colegio”, “en tu casa”, “en el 
campo”. Algunas cosas son en dos lugares o tres y otras en un lugar. Entonces, 
¡Antonio! Ahorrar agua. ¿Eso es necesario en el colegio, en casa o en el campo?  

(60) A: En todos los lugares.  

(61) P: Sí, pero en el campo, por ejemplo, no hay grifo, né? Entonces, en el colegio y en 
casa, ¿tá? ¡Julia! Usar sprays con CFC. ¿Qué es CFC, chicos?  

(62) JO: Aquele que fica no ar, né?  

(63) P: Sí, ¡eso! Un producto químico.  

(64) JO: ¡Muy mal al medio ambiente! (aluno fala com ênfase)  

(65) P: que hay en los...perfumes... 

(66) JO: ¡desodorantes também! (aluno fala com ênfase)  

(67) P: ¡Eso! 

(68) JO: En varias cosas.  

(69) P: Eso, va al medio ambiente y hace mal. 

(70) JO: Na atmosfera. 

(71) P: Atmósfera. Sí, ¡Vitor! 

(72) V: Não sei se foi isso mas teve um produto que era usado no desodorante que foi 
proibido. 
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(73) P: Sí, eso es. Entonces, no. Hay un “NO” bien grande aquí, né? No usar sprays con 
CFC en lugar ninguno, claro, né?  Éééé...contaminar el río, claro que no. Contaminar el 
río, né? Tirar la basura en el campo, claro que no...es eso por ejemplo, né? Chicos...tirar 
la basura en el campo, né? es lo que no se debe hacer en el camino de Santiago de 
Compostela, por ejemplo, né? ¡Marcelo!. 

(74) MA: Eu. 

(75) P: Reciclar el material informático. ¿Dónde, Marcelo, es necesario... reciclar el 
material informático?  

(76) MA: ¿En el colegio?  

(77) P: En el colegio, en casa también, ¿verdad? Tenemos a veces, cosas así, ¿no?  

(78) MA: Sí.  

(79) P: Porque tenemos ordenador, imprimimos cosas.  

(80) A: ¡ ¡ ¡Sí!!! 

(81) P: Éééé... ¡Helenice! Usar productos biodegradables. 

(82) H: En todos los lugares. 

(83) P: Principalmente en casa, ¿verdad? En el colegio también. Ahorrar energía, 
¡Sofia! 

(84) S: ¿Qué? ¡Oi! 

(85) P: ¿Dónde tenemos que ahorrar energía? ) 

(86) S: En casa. 

(87) P: En casa y en el colegio también, ¿verdad?  A veces salimos de aquí y tenemos 
que apagar la luz, los ventiladores y todo, né? ¡Alexandra! 

(88) AN: ¡Oi! 

(89) P: Ééé, usar papel reciclado.  

(90) AN: Para poder economizar.  

(91) P: ¿Dónde? Pero ¿dónde? 

(92) AN: ¡Oi! 

(93) V: En todo el lugar. 

(94) AN: ¡Ah!  

(95) P: A la derecha, Alexandra.  
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(96) AN: ¡Ah! En todos los lugares.  

(97) P: En el campo no, en el colegio y en casa. Y el último, no hacer fuego en el 
bosque, claro. Es una cosa importante. 

(98) JO: Si for hacer una foguera, ¡tiene que tomar cuidado! (aluno fala com ênfase)  

(99) P: ¡Tiene que tener cuidado! José, de esas cosas que tenemos ahí, ¿cuáles de ellas 
no podemos hacer en el Camino de Santiago de Compostela? 

(100) JO: ã...deixo ver, atirar... 

(101) P: Tirar.. 

(102) JO: Atirar... 

(103) P: ¡Atirar no! Tirar... 

(104) JO: ¡Que droga!...Tirar  basuras en el campoooo.  

(105) P: en el campo , ¿qué más? 

(106) JO: hum... ¿hacer fuego en el bosque? 

(107) P: ¡Eso! No se puede hacer fuego en el bosque también. 

(108) JO: Y también no se puede contaminar el río.(a professora não ouviu)  

(109) P: ¿Y no...? 

(110) JO: No se puede contaminar el río. 

(111) P: ¡Eso! No contaminar el río.  

(112) JO: Os desodorantes lá...Y ¡no usar spray con CFC! (aluno fala com ênfase)  

(113) P: ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Tranquilo? Dime, ¿quién me llamó? 

(114) A: ¡Ah! O que é que é “basura”?  

(115) P: ¿Qué cosa? 

(116) A: “Basura”. (117) P: Mira, lo que está aquí dentro es basura. 

(118) A: ¡Ah! Basura.  

(119) P: Aunque sea papel u otra cosa... chicos, éééé...cuando ponemos nuestra opinión 
sobre algo, podemos decir que yo pienso que es importante no tirar la basura en el 
suelo, por ejemplo. (a partir desse momento, a professora escreve na lousa: pienso que e 
sublinha “pienso”) Cuando digo pienso que, qué hay de diferente en este verbo de 
acuerdo con lo que ya conocemos? 
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(120) JO: É para copiar isso? 

(121) P: Si quieres tenerlo en el cuaderno. Este verbo tiene algo de diferente. Primero, 
en qué tiempo verbal está? 

(122) G: No presente. 

(123) P: Presente de Indicativo, no es? (a professora escreve na lousa). Chicos, cuando 
yo digo yo compro, yo bebo, yo leo y cuando digo yo pienso, cuál es la diferencia? 
...Hay algo diferente ahí.  

(124) H: Yo como, yo faço. 

(125) P: Yo hago. 

(126) H: Yo bebo, yo leo, yo penso. 

(127) P: pienso. 

(128) G: o “pie” 

(129) P: (a professora aponta para Gustavo) Dime Gustavo, qué es?  

(130) G: “ie” 

(131) P: IE, muy bien, Gustavo! Chicos, en portugués, en portugués cuando hay dos 
vocales en la misma sílaba...Cássia...podemos? (a professora chama a atenção da aluna 
que conversa). Cuando hay dos vocales en una misma sílaba, en portugués, cómo se 
llama? 

(132) G: Ditongo. 

(133) P: Muy bien, Gustavo  

(134) LO: Muito bem! 

(135) P: Diptongo. 

(a professora chama a atenção dos alunos que falam muito) 

(136) H: Qué é tritongo? 

(137) P: Son tres vocales en la misma sílaba. Aquí son dos. Helenice...aquí son 
dos...pero vamos a ver digtongo...chicos, cuando vamos a conjugar un verbo en español 
y en este verbo existe un diptongo, llamamos de verbos digtongables. Cómo es que 
funciona eso, Helenice? Cómo es que funciona eso? Éééé...ese verbo, en su forma 
normal, cómo es este verbo, chicos, en su forma normal? 

(138) H: Pensar, pensar... 
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(139) P: Muy bien, Helenice, pensar. Helenice, aquí es un diptongo o no?(a professora 
escreve “pensar” na lousa, e toda a conjugação que seguirá nas próximas falas). 

(140) H: No. 

(141) P: No. No es digtongo. Pero cuando tengo yo pienso, cuando digo yo pienso. 

(142) A: Yo pienso, tú piensas, nós pensamos. 

(143) P: Ah! Atención. Voy a decir: yo pienso... 

(144) A: Tú piensas. 

(145) P: Tú piensas, él/ella/usted... piensa, Antonio...cuidado, ahora importante: 
nosotros... pensamos. 

(146) A: Piensamos. 

(147) P: Pensamos. 

(148) A: Ah!!! Pensamos, vosotros... 

(149) An: Pensáis. 

(150) P: Pensáis, eso Alexandra. Ellos/ellas/ustedes... 

(151) B e JO: Pensarão. 

(152) P: Eso es futuro. 

(153) A: Piensan. 

(154) P: Piensan. Chicos, cuando un verbo recibe un diptongo en la conjugación, es 
considerado un verbo irregular, llamado de verbo diptongable, que recibe un diptongo. 

(155) B: Diptongable. 

(156) JS: Diptongable. Que engraçado. 

(157) P: Eso en el cuaderno, tá? É, en cuáles personas que no va a ocurrir la 
diptongación? 

(158) V: Ééé... 

(159) P: En cuáles personas no ocurre? 

(160) V: Nosotros, vosotros. 

(161) P: En nosotros y en vosotros no ocurre la diptongación. Ningún verbo. Otro 
verbo: querer (a professora escreve na lousa), querer, yo... 

(162) H e JO: quiero. 
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(163) P: quiero, diptongable, no es, chicos? 

(164) A: yo quiero, tú quieres. 

(165) P: Antonio! Tú... 

(166) A: tú quieres.  

(167) P: tú quieres, él/ella/usted... 

(168) A: quiere. 

(169) P: quiere, cuidado!Nosotros... 

(170) A: queremos. 

(171) P: queremos, muy bien, queremos, vosotros... 

(172) JS: Queréis. 

(173) P: Queréis. Ellos/ellas/ustedes... 

(174) A: querán 

(175) P: quieren. Chicos, es Presente no es Futuro. 

(176) A: Ah, é verdade! No es futuro!!! 

(177) P: A ver, ééé...Laura! La alteración que tenemos aquí (a professora mostra o verbo 
“pensar” na lousa) es de la “e” para... 

(178) L: Qué es? 

(179) P: La alteración que tenemos aquí es de la “e” para... 

(180) L: ie. 

(181) P: ie. Aquí también, no es?(a professora mostra o verbo “querer” na lousa). Pero, 
existe una otra alteración...Antonio! existe una otra alteración de verbos diptongables 
que es de la “o” para “ue".Allí era de “e” para “ie” no es? Y este tipo, por ejemplo, el 
verbo poder. Cómo será éste? 

(182) J: Tú puedes. 

(183) P: Yo... 

(184) J: Yo puedo. 

(185) P: puedo. Tú... 

(186) J: puedes. 

(187) P: puedes. 
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(188) J: él/ella... 

(189) P: usted. 

(190) J: usted? Puede 

(191) P: Puede. Cuidado...nosotros... 

(192) G: podéis. 

(193) P: po... 

(194) G: déis. 

(195) P: podemos... Vosotros...  

(196) J: podéis. 

(197) P: podéis. 

(198) J: ellos/ellas/ustedes 

(199) P: ellos/ellas/ustedes  

(200) J: pueden. 

(201) P: pueden. Está correcto ahí, chicos? O sea, una de las alteraciones es de la “e” 
para “ie” y la otra es de la “o” para “ue", no es? 

(202) LO: Qué? 

(203) P: una era de la “e” para “ie” y la otra es de la “o” para “ue", no es? Entonces 
algunos verbos son diptongables pero con el tiempo te acostumbras cuáles son y cuáles 
no lo son. Normalmente son los que tienen “o” antes o “e”, né? Éééé...otro verbo, a ver 
como estáis, chicos! Preferir...chicos, en el cuaderno, tá...a ver, un ratito...tranquilo con 
esto? 

(204) H: Sí. 

(205) P: Ééé...a ver....Sofia, preferir...yo...Silencio, por favor...Sofia, de “e” para 
“ie”...yo pre... (a professora escreve na lousa). 

(206) S: fie 

(207) P: fie 

(208) S: ro 

(209) P: ro...tú... 

(210) S: prefie 
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(211) P: prefie... 

(212) S: re 

(213) P: tú tiene “s” al final...Sofia 

(214) S: res 

(215) P: res...él/ella/usted... 

(216) S: pre 

(217) P: pre... 

(218) MA: prefiero 

(219) P: yo quiero a Sofia, gente 

(220) B: é Marcelo 

(221) P: Sofia!...Es sólo seguir el raciocinio...está correcto! 

(222) S: prefieres 

(223) P: prefie...tiene “s” al final, él/ella/usted? 

(224) S: re 

(225) P: Ah! Cuidado! Nosotros... 

(226) S: prefie 

(227) P: pre...no escuché, Sofia, más alto! 

(228) S: prefie 

(229) P: Aquí hay, en nosotros, vosotros, hay “ie”? 

(230) MA: ferimos 

(231) P: Ah! Preferimos...vosotros... 

(232) JO: Oh! God! 

(233) S: prefieren? 

(234) P: vosotros...pre...yo quiero a Sofia...Sofia, nosotros, vosotros tiene diptongación? 

(235) MA: no 

(236) T: Un momento! 

(237) P: no! entonces...pre...fe...yo quiero a Sofia...vamos... 
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(238) S: pre... 

(239) P: es sólo ver las terminaciones...(a professora circula as terminações em outros 
verbos na lousa). 

(240) S: prefieren 

(241) P: prefe...rís...sí, Sofia, mira... y ellos, Sofia! Ellos/ellas/ustedes... pre... 

(242) S: prefieren 

(243) P: Eso! Si tú no entiendes ahora, después es peor en la prueba, Sofia, tá? 
Éééé..José! dormir. 

(244) JO: Ah, não! Não, por que eu? 

(245) P: A ver, José, vimos que algunos llevan “e”, ponemos “ie”, te acuerdas, José? 
Ééé, José y otros de la “o”, “ue", no es?  “o”, “ue", no es, José? Entonces, “o”, 
“ue"...cómo será José? Yo... (a professora escreve na lousa). 

(246) JO: Yoooooo...duermiii 

(247) P: duer 

(248) JO: duermoo...eh! 

(249) P: duermo...tú... 

(250) JO: duermes... 

(251) P: duermes...él/ella/usted 

(252) JO e A: duerme 

(253) P: Yo quiero José, gente...o resto silêncio, por favor!Perdón... 

(254) JO: duerme, duermeee 

(255) P: duerme...cuidado! Nosotros, vosotros no tiene diptongación...nosotros... 

(256) JO: dormimos 

(257) P: dormimos...vosotros... 

(258) JS: dormís 

(259) P: Gente, eu quero o José...está difícil... 

(260) JO: Caramba! 

(261) P: todo o mundo chama José aqui, é isso? Silêncio!... José, por favor...de 
nuevo...tá? José, yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, vosotros... 
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(262) JO: dormeís 

(263) P: dor...(a professora mostra a terminação em outro verbo, na lousa) 

(264) JO: dormís 

(265) P: dormís...ellos/ellas/ustedes... 

(266) JO: dormimos 

(267) P: ellos... 

(268) JO: duer... 

(269) P: ellos duer... 

(270) JO: men 

(271) P: duermen 

(272) JO: que bom! 

(273) P: ellos duermen.  

(274) V: José é o cara, velho! 

(275) P: Chicos, está claro esto? 

(276) B: Está. 

(277) JO: Sí 

(278) P: difícil? 

(279) B e JS: no! 

(280) V: Mas Alexandra, como a gente vai identificar se o verbo é? 

(281) P: Con el tiempo te acostumbras con los verbos, tá? 

(282) V: Mas e se tiver na prova, a gente vai ter que saber? 

(283) P: Yo digo cuales son. Chicos, qué es que vais a hacer?Atención, para casa... 

(284) JS: Faltam menos de cinco minutos... 

(285) P: para casa... 

(286) JS: não, não, não...por favor... 

(287) A: pode ser na gramática, Andréa? 



107 
 

(288) P: Sí... página 29 (a professora escreve na lousa)...qué día será la próxima 
semana? 

(289) J: catorce. 

2ª aula – 2º momento: Correção de atividades do livro, sobre meio ambiente. 

(1) P: Muy bien, chicos, medio ambiente, ejercicio 25: observa este artículo de una 
revista de naturaleza y señala los siguientes problemas que encontramos ...ééé... ¡Julia! 
Por favor, lee para nosotros sobre Perú.  

(2) JS:.En este país de América Latina hay muchos ríos y árboles pero 
desgraciadamente el agua está muy contaminada. La causa principal son los productos 
tóxicos. 

(3) P: ¡Muy bien! Gracias. Chicos, no sé si os acordáis, ééé...al inicio de este año hubo 
en Perú muchas inundaciones... ¿os acordáis de eso? 

(4) B: ¡Não! 

(5) P: En Machu Picchu, né?  

(6) A: ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! 

(7) P: Machu Picchu pertenece a Perú y...en la misma época, un poco antes, hubo un 
terremoto en Haiti, né? Un poquito antes, en año nuevo, hubo las inundaciones en 
Angra dos Reis, né? Las inundaciones... 

(8) J: Meu tio tava quando teve lá. 

(9) P: ¿Sí? ¡Es serio! Y también varias otras inundaciones que hubo, no? porque son 
épocas de verano, de mucha lluvia y todo más entonces, Perú también sufrió mucho con 
eso, né? de las inundaciones y aquí está comentando de resíduos tóxicos que hay 
también ééé...en este país, né? Entonces, Bruna me había pedido para leer. 

(10) B: El problema más importante es la deforestación. Las causas principales son los 
incendios y la destrucción de árboles. 

(11) P: Sí, eso de deforestación está en todo el planeta, né? Éééé...España...ééé... 

(12) A: ¿Puedo?  

(13) P: Sí, ¡por favor! 

(14) A: Uno de los principales problemas económicos de España es la sequía. La 
principal causa es el cambio climático. Las consecuencias son los incendios y la 
desertización. 

(15) P: ¡Eso! Desertización, né. Es el problema de la sequía que hay en España también. 
Chicos, aquí en Brasil, ¿dónde hay sequía aquí en Brasil?. 
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(16) H: Nordeste y cerrado. 

(17) P: Nordeste...  ¿dónde más...fuera de Brasil hay dónde? Sequía.  

(18) JS: España. 

(19) P: España está aquí. ¿Dónde más? 

(20) A: África. 

(21) P: ¡África!  El continente africano también hay problemas de sequía muy serios, 
né? Muy bien chicos, ahora sí volvemos al inicio del ejercicio. ¿Cuáles textos..ééé...nos 
dicen sobre incendios?...son dos, dos textos.  

(22) T: ¿En España? 

(23) P: ¿Incendios? España...  

(24) L: Amazonia.  

(25) P: Y Amazonia. El texto B y C, né? No hay espacio para los dos, puedes poner al 
lado, no hay problema. 

(26) VI: Pode colocar os dois? 

(27) P: Sí, puedes....ééé...contaminación del agua… 

(28) P: ¿Cuál texto que es? ... 

(29) T: A  

(30) P: A...¿deforestación? ... 

(31) H: B  

(32) P: B! De Amazonia. )¿Y sequía? ... 

(33) B: C  

(34) P: C. De España. Muy bien....ééé...26, lee el texto. ¿En qué país nace el río 
Amazonas? ¡Vitor! ) 

(35) V: ¡Tá! El Amazonas es el río más importante de América del Sur. Nace en los 
Andes peruanos y desemboca en el Atlántico, en la región norte de Brasil. Varios 
estudios dicen que en la selva amazónica vive casi la mitad de todas las especies 
conocidas en la Mata Atlántica. Es fundamental luchar por su conservación porque 
ayuda a regular el clima mundial y permite el mantenimiento del equilibrio de los 
procesos ambientales.  

(36) P: Muy bien, ¡Laura! Dime la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué es fundamental 
la selva de Amazonas para el planeta? 
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(37) L: ééé...viven muchas especies… 

(38) P: ¿Qué más? 

(39) L: Ayuda a regular el clima mundial. 

(40) P: ¡Eso! ¡Muy bien! Ayuda a regular el clima mundial. Gracias. Muy bien, la 
naturaleza, página siguiente, Sierra de Canaima, Venezuela.... ¡Lucas! ¿Estás con el 
libro ahí? 

(41) LO: Sí.  

(42) P: Sí, por favor. Sierra de Canaima, Venezuela, página 85 ya estamos. 

(43) L: Posso ler? El ecosistema es tropical con una gran variedad...las más interesantes 
son las plantas canívoras ...El parque es muy famoso por sus cascadas. 

(44) P: Chicos, ¿dudas de vocabulario ahí? 

(45) PA: hummm... 

(46) P: ¿No?... ¿Quién me había pedido para leer? 

(47) S, LO e JS: Eu! 

(48) P: Antes...era Sofia, né? Por favor, Sofia. Archipiélago de las Galápagos. 

(49) S: (a aluna lê muito baixo) 

(50) JO: Lê mais alto! 

(51) S: El ecosistema es volcánico...los animales más característicos son las iguanas...y 
las tortugas... 

(52) P: ¿Hay dudas de vocabulario ahí chicos? 

(53) JO: ¡Não! 

(54) P: ¿No? Ééé...José, por favor, Parque Nacional de los Picos de Euro. 

(55) JO: (não se compreende o que o aluno lê) 

(56) P: José, por favor, en serio, lee claro. 

(57) JO: Es el parque natural más antiguo de España. Está en el norte de ....más 
especiales...más agradables, pero también ...Uno de los árboles más característicos es 
..Robles. 

(58) P: Roble. Muy bien, gracias.Éééé... ¡Lucas! Observando este recuadro abajo, 
vamos a completarlo de acuerdo con los textos que acabamos de leer. Lucas, parque de 
Canaima ¿está en cuál país? 
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(59) LO: ¿País? Venezuela. 

(60) P: ¡Eso! Voy a poner aquí. Venezuela..ééé... ¡Jussara! 

(61) J: Oi! 

(62) P: ¿Cuál es el ecosistema de este parque de Canaima? 

(63) J: Es tropical con gran variedad de plantas. 

(64) P: Tropical...ééé... ¡Juliana Sampaio! Animales. ¿Cuáles son los animales en el 
parque de Canaima? 

(65) JS: Jaguares. 

(66) P: Jaguares. 

(67) JS: Puma. 

(68) P: Pumas.... ¿qué más? 

(69) JS: Camaleón. 

(70) P: Camaleones...y... 

(71) JL: Y el mono. 

(72) P: ¡monos! ¡Muy bien! 

(73) J: y algunos tipos de serpientes. 

(74) P: tipos de serpientes. 

(75) B: aquí no cabe. 

(76) P: Es verdad, chicos, no hay mucho espacio en el libro, ¿no?... ¡Victor! Plantas y 
vegetación. 

(77) VI: hummm...orquídeas. 

(78) P: orquídeas. 

(79) VI: plantas carnívoras. 

(80) P: y plantas carnívoras.  

(81) T: hum, hum... 

(82) P: ¡Muy bien! ¡Julia! ¡Otros datos de interés de ese lugar!...(a aluna faz sinal 
dizendo que não sabe a resposta) ¿Cuáles son los datos de interés que están ahí, en el 
texto?... ¿Alguien sabe, chicos? 

(83) V: hay cascadas. 
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(84) P: Eso, hay cascadas... ¿qué son cascadas? 

(85) B: ¡Cachoeira! 

(86) P: ¡Eso! Tranquilos chicos, ¿estáis cosiguiendo ahí? (a professora se aproxima dos 
alunos para verificar o livro) Bueno, y ahí? Marcelo, Archipiélago de las Galápagos, ¿en 
qué país está? 

(87) MA: Calma, no último? 

(88) P: Estamos en el segundo. 

(89) MA: Ecuador. 

(90) P: Ecuador..ééé... ¡Cássia! 

(91) CA: Eu! 

(92) P: ¿Cuál es el ecosistema de las Galápagos? 

(93) CA: Tô perdida, onde você tá? 

(94) MA: Aquí ó! 

(95) CA: Não, eu sei mas.. 

(96) B: Volcánico. 

(97) P: Volcánico. 

(98) CA: Posso falar o outro? 

(99) P: Sí... Los animales. 

(100) CA: La tartaruga. 

(101) P: Tortugas. 

(102) CA: Iguanas. 

(103) P: Las iguanas. 

(104) CA: Pinguino. 

(105) P: Y Pinguinos. Muy bien. Éééé..Vitor, ¿cuál es la vegetación, las plantas? 

(106) V: eeee...calma aí. Sólo tiene cactos. 

(107) P: cactos...ééé... ¡Paulo! ¿Otros datos de intereses de Galápagos? 

(108) PA: Son tres islas. 

(109) P: Muy bien. Son tres islas y es un patrimonio también né. 
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(110) V: natural. 

(111) P: Natural. ¿Verdad? Muy bien. Antonio...ééé...Parque Nacional de los Picos de 
Europa. ¿En qué país está el parque? 

(112) A: É...España. 

(113) P: ¡España!... ¡Laura! Este Parque Nacional de España, ¿cuál es el clima y el 
ecosistema? 

(114) L: Calma aí....es montañoso. 

(115) P: montañoso... ¡Julia! ¡Animales! 

(116) JS: ééé...lobos... 

(117) P: lobos...a ver... 

(118) JS: Osos pardos. 

(119) P: Osos pardos... 

(120) JS: jabalíes. 

(121) P: jabalíes. ¿Qué más? 

(122) JS: ardillas. 

(123) P: ardillas y aves né? Y conejos. ¡Muy bien! ¡Julia! ¡Vegetación! 

(124) J: Los árboles característicos en los bosques son los robles. 

(125) P: robles. 

(126) V: Qué é un robles? 

(127) P: una especie de árbol. 

(128) MA: Jabálies? 

(129) P: Jabalíes...ééé... ¡Bruna! 

(130) B: Oi! 

(131) P: La última cosa, ¿cosas de interés de ese lugar? 

(132) B: Está en el norte. 

(133) P: Sí, está en el norte pero... 

(134) L: Es un parque natural más antiguo. 

(135) P: Es el parque natural más antiguo, né? ¿Tranquilo, chicos, con eso? 
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(136) A: ¡Tranquilito! 

 

2. Turma do 8º ano 

1ª aula: Trata de conversa na sala da informática sobre fórum e regras. 

(1) P: Pedro, ¿qué es un foro, de acuerdo con lo que encontraste? 

(2) PE: ¡Ah! Un foro representa un segmento de la soedade donde un grupo de personas 
mantiene converción más o menos en torno a un tema en común y específico o bien 
cualquier tema de atividade. 

(3) P: Dime una cosa, Pedro. ¿Tú ya participaste de algún foro? 

(4) PE: No, no que me lembro. 

(5) P: ¿No que te recuerdes? 

(6) PE: No que me recuerde. 

(7) P: ¿Te gustaría participar de algún foro? 

(8) PE: Puede ser. 

(9) P: ¿De qué tema te gustaría? 

(10) PE: Hum...no sabes. 

(11) P: ¿No lo sabes? 

(12) PE: Hum. 

(13) P: ¿No? Bueno, y dime, con relación a las reglas que estudiamos, tú crees que 
además del foro, ¿qué otros lugares tienen que tener reglas? 

(14) PE: ¡Ah! En la escuela. 

(15) P: Muy bien. 

(16) PE: En la rua. 

(17) P: En la calle. 

(18) PE: En la calle, sí. 

(19) P: ¿Y en tu casa? ¿Hay reglas? 

(20) PE: En mi casa. 

(21) P: ¡Ah! Y dime una regla que hay en tu casa. 
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(22) PE: No bagunçar. 

(23) P: ¡Sí! 

(24) PE: Y...hum...no dormir mucho. 

(25) P: ¿No dormir mucho? ¿Cuántas horas el máximo? 

(26) PE: En lo día de la escuela. 

(27) P: ¿Cuántas horas puedes dormir? 

(28) PE: Uno minutos. 

(29) P: ¿Unos minutos? 

(30) PE: Unas horas pela noche até lo día. 

(31) P: ¿Te despiertas muy temprano? 

(32) PE: ãã! 

(33) P: Muy bien, muchas gracias Pedro, hasta luego. 

(34) PE: Hasta luego. 

 

2ª aula: Trata de ensaio para o fórum sobre problemas ambientais mundiais. 

(1) P: Estamos aquí en el foro medioambiental en Chile y estamos con representantes de 
varios países. Cada uno va a decir sobre los problemas ambientales de su país y vamos a 
intentar llegar a un resultado o algunas soluciones a nuestros problemas. Muy bien, 
empecemos por los representantes de Italia. A ver, señor presidente, ¿tiene usted algo 
para decir? 

(2) PA: Buenos días, soy el presidente de Italia y quiero falar sobre un problema 
ambiental de Italia, el ambiente de esgoto que ha sido puesto en el mar que es un 
transporte muy utilizado por los barcos y está perjudicando el transporte de la 
populación. Este problema ya tem sido tratado y gastamos cerca de cincuenta mil euros 
para empezar este tratamento. 

(3) P: Muy bien. ¿Algo más sobre el país? 

(4) PA: Sí, mi ministra del medio ambiente va a falar. 

(5) A: Buenas tardes, yo soy la ministra del medio ambiente de la Italia y estoy aquí 
para hablar sobre un problema que son los lixos ..en la Italia para producir la energía 
pero solta muita poluición. Pero para resolver lo problema, nuestro país está investindo 
mais en la energía ambiental, la energía... 
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(6) MA: Eólica. 

(7) A: Eólica. 

(8) P: Muy bien. Ééé...ahora, pasamos a otro país, señor presidente de Brasil. 

(9) G: Brasil tiene muchos animales como la onza pintada que es un animal de la Mata 
Atlántica y de Amazonia. Para diminuir lo problema, pedimos que no cazar animales, a 
onza, porque ela pode desaparecer y no existir más la espécie. 

(10) P: Muy bien. Ahora, vamos a pedir a los representantes, o mejor, a las señoras 
representantes de Suiza, ¡por favor! 

(11) S: Buenas tardes, yo soy la presidente de la Suiza. Voy a hablar un poco sobre los 
problemas que lá existen. Uno dos problemas es las industrias ter feito... produzir muito 
gás carbónico, gás...éé...poluente para la atmosfera poluindo mais lo país y lo ar que 
nosotros respiramos. 

(12) I: Buenas tardes, yo soy la presidenta del medio ambiente y estoy aquí para...y otro 
problema es la deforestamiento de la árboles para la construções de industrias que ya 
está siendo tirada. 

(13) P: Hum, hum. ¿Algo más señora ministra? ¿Algo más? 

(14) I: (a aluna acena com a cabeça negativamente). 

(15) P: Gracias. Ééé...pasamos ahora al señor representante de Japón. Por favor, señor, 
¿cuál es el problema ambiental de Japón? 

(16) PE: El problema ambiental de Japón del medio ambiente éééééé  (o aluno demora 
muito para responder). 

(17) P: ¿Cuál es el problema? De Japón, ¿por favor? Ambiental. 

(o aluno continua sem saber o que dizer) 

(18) P: ¿Después? ¿Después quiere hablar? Sí? Está bien. No hay problema. No hay 
problema. Ééé...Ya llamamos al señor representante de Japón, ¿tá? Ééé...señor 
representante, ahora, de Australia. Por favor, ¿cuál es el problema ambiental de 
Australia? 

(19) G: Buenas tardes, uno de los problemas ambientales de Australia es la producción 
industrial y las florestas internas. 

(20) P: Muy bien. ¿Algo más? 

(21) G: No. 

(22) P: ¿Nada? Está bien. Ahora, vamos a los representantes de Ucrania, a ver... 
¡señores representantes! 
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(23) S: Yo soy el ministro de meio ambiente da Ucrania y los principales problemas 
ambientales son la mineración, ééé...la agropecuaria que es muito forte por la tierra muy 
nutrida y la energia nuclear que puede acontecer accidentes con lo lixo tóxico. 

(24) P: ¿Algo más?... ¿Algo más? 

(25) S: No. Sólo eso. 

(26) P: ¿Sólo eso? Muy bien, gracias. Ahora vamos a la señora representante de Rusia. 

(27) V: Buenas tardes. El problema ambiental de Rusia es la falta de agua y el calor del 
aquecimento global. 

(28) P: ¡Muy bien! ¿Algo más señora representante? 

(29) V: No. 

(30) P: ¿No? Muchas gracias. Éééé...Vamos ahora a las representantes de Francia 

(31) SP: Buenas tardes, soy la presidenta de la Francia y los problemas ambientales son 
la falta de agua potable y esa falta prejudica muito la sociedade de la Francia. 

(32) P: Muy bien. 

(33) SP: Y también tienes residuos de bombas que son muito prejudicais...prejudiciales 
para la Francia. 

(34) P: Muy bien. ¿Algo más?... ¿No?... Gracias. Volvemos entonces a nuestro 
representante de Japón. 

(35) PE: Buenos días. El Japón tiene problemas ambientales porque es una isla que es 
un lugar pequeno para plantar...lo que tienen de muy popular son los bonsales que son 
árboles pequeñas. Gracias. 

(36) P: ¡Muy bien! Gracias a usted. Muy bien, señores, ya volvemos en algunos 
minutos. Éééé...cada uno va a pensar en las posibles soluciones que pueden existir a los 
problemas ambientales de los países en general. Ééé...ya volvemos, muchas gracias. 

(após o intervalo do fórum) 

(37) P: Buenas tardes, estamos aquí en el segundo momento de nuestro foro 
medioambiental y vamos a escuchar algunas posibles soluciones a los problemas ya 
representados, né?...Señoras representantes...señoras representantes...hum...de Francia. 
¿Alguna solución a los problemas representados? 

(38) SP: Sí, tienes una de las soluciones que ya está siendo tomada pelo Brasil con la 
França que es... 

(39) G: la implantación de las...(a aluna fala baixo e não se compreende pelo vídeo) 
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(40) P: Muy bien, ¿algo más? ¿Algún representante de otro país quiere dar alguna 
sugerencia? ¿Nada? Muy bien, señoras representantes de Suiza. 

(41) S: Buenas tardes, todavía yo no sé explicar lo problema que yo hablé anteriormente 
mas yo voy explicar lo problema que la ministra del meio ambiente habló para usted. La 
solución para este problema es que las empresas, las industrias están desmatando 
las...los árboles ma, pero van replantar las... los árboles que foram perdidos. 

(42) P: Muy bien. ¿Alguna otra solución? 

(43) S: No.  

(44) P: ¿No? Algún representante de otro país tiene alguna otra solución a este problema 
de Suíza?... No? Muy bien, señor representante de Japón, ¿alguna solución al problema 
de Japón? 

(45) PE: ééé.....buenos días...la solución que poderia...es con los chineses que poderian 
dividir una gran parte del territorio para ayudar las islas japoneses...ééé...creo que puede 
hacer un...con las islas japonesas y la China. 

(46) P: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra solución a este problema de Japón?... 
¿Nada? Muy bien. Señores representantes de Ucrania, ¿la solución, por favor a los 
problemas? 

(47) MA: Los problemas de la energía nuclear es utilizar otros tipos de energía como la 
eólica, elétrica. Es eso. 

(48) P: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra solución? 

(49) S: Otras cosas, ééé... los otros problemas es fazer una cuota de producción de 
alimentos en fazenda y no dejar las mineradoras en todas las montañas. 

(50) P: ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Alguien tiene una otra solución a los problemas de 
Ucrania? ¿No? ¡Señora representante de Rusia! ¿Alguna solución? 

(51) V: Todavia não sei. 

(52) P: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna solución a los problemas de Rusia? ¿No? 
Ééé...a ver...señora representante de Australia. 

(53) V: Todavia yo no sé pero voy a pesquisar algo más. 

(54) P: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señores representantes de Italia, por favor. 

(55) PA: Una de las soluciones de yo ya había dito es que Italia está gastando cerca de 
nove milhões de euros para implantar una rede de esgoto que no despeje en el mar, en 
Veneza. 

(56) P: ¡Muy bien! 
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(57) A: Y para evitar la poluición del lixo quemado, la Italia está implantando más 
usinas de energía rural y  eólica 

(58) P: Muy bien. Alguien tiene más alguna solución en Italia? Muy bien, señor 
presidente de Brasil. 

(59) G: Hola, yo soy lo presidente de Brasil. Quería informarlos que en lo Brasil tiene 
muchos animales en extinción como la onza pintada que es un animal de la Mata 
Atlántica y Amazónica. Para diminuir lo problema, los cazadores no cazen onzas. Que 
coloquen una grande seguranza en la mata para que los cazadores no possan chegar a la 
región donde tiene onzas. 

(60) P: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra solución a los problemas ambientales en 
Brasil? 

(61) A: Éééé! 

(62) P: ¡Por favor! 

(63) A: Que implanten multas para quien caza fora de época. 

(64) P: Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias a todos. 

3ª aula: Trata do primeiro momento do fórum em que são apresentados os 
problemas ambientais – performancefinal. 

(1) P: Buenas tardes, estamos en nuestro foro medioambiental en Santiago de Chile y 
empezamos con nuestro presentador señor Paulo 

(2) PA: Buenos días. Por favor, Pedro, ministro del Japón. 

(3) PE: Sí...éééé...Después de la Segunda Guerra Mundial...ééé...Japón se tornó un país 
muy sustentable y cultural é..y ahora nuestro problema ambiental es de que...no 
tiene...é.. mucho espacio...en el país para la agricultura y plantación. Gracias. 

(4) PA: Ahora, ahora los representantes de Ucrania. 

(5) M: Los problemas ambientales de la Ucrania son la energía nuclear que é producido 

pelas usinas y los problemas con la agricultura. La tierra en nuestro país es muy buena 

para plantar enton los agropecuarios acaban desmatando nuestras matas para plantar. 

(6) P: Por favor, Ministra de Australia. 

(7) I: Buenas tardes, soy ministra de Australia. Uno de os problemas de Australia é el 

desmatamento en areas agrícolas. Las maderas son exportadas. 

(8) P: Ah! Especialista ambiental de Australia… 




