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Como deve ser a prática pedagógica numa Classe Especial? O que as Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná prevêm para as Classes Especiais? Que 
relações podemos estabelecer entre a Classe Especial e o processo de inclusão? 
Em busca de respostas para estas questões e tomando como norte pressupostos 
da Teoria Histórico-Cultural, realizamos durante os anos de 2005 e 2006 um 
trabalho com 16 alunos de uma classe especial de uma escola do interior norte-
paranaense. Ao final do primeiro ano cinco alunos foram inseridos na classe 
regular, o mesmo ocorrendo com mais seis no segundo ano. A prática pedagógica 
empreendida certamente foi decisiva para que os alunos alcançassem as 
condições necessárias para a inserção; todavia, os dados suscitam também 
dúvidas quanto às avaliações, diagnósticos e encaminhamentos dos alunos. 
  
Palavras chaves: Classe Especial, Inclusão, Prática Pedagógica, Classe 
Regular. 
  
  A Educação Especial 
  

A Educação Especial é um campo de estudos da pedagogia relativamente 
novo, já que começou a ser sistematizada em meados do século XX. Em resumo, 
podemos dizer que a organização da Educação Especial sempre esteve 
determinada à definição de um grupo de sujeitos, que por muitas razões, não 
correspondem à expectativa de normalidade ditada pelos padrões sociais 
vigentes. Assim, ao longo da história, essa área se destinaria àqueles que 
supostamente não teriam possibilidades de aprendizagem junto ao coletivo, em 
classes comuns, e que por esse motivo foram rotulados como menos capazes, 
excepcionais, deficientes e outros pejorativos. Esse fato fez com que ficassem por 
muito tempo separados socialmente e impossibilitados de se relacionarem com os 
demais ditos “normais”. Isso por volta da década de 60. 

Com as mudanças nas necessidades humanas e as alterações de 
concepção de homem, modificam-se também os conceitos; também no campo 
das necessidades especiais novos conhecimentos foram sendo desenvolvidos, 
passando a pedir e determinar outras políticas e atendimentos a essa população.  
Contudo, surge o movimento de integração desses sujeitos. A partir disso, fica 
claro o fato de estar reconhecido neles um potencial de aprendizagem, 
promovendo dessa maneira, etapas para a sua integração que envolve diferentes 
possibilidades de apoio a esse aluno, dentro do ensino regular. A inserção 
dependia do aluno, das suas possibilidades individuais e das suas condições de 
adaptação às opções oferecidas pelo sistema de ensino. Neste momento, se 
atenua o estereótipo de incapacidade que por muito tempo se fez presente na 
vida desses sujeitos. Podemos dizer que caracteriza esse contexto as décadas 
entre 70 e 80. Sabemos que a integração não foi uma prática que aconteceu até 



os anos 80, foi muito além deste período, mas mesmo assim se torna um marco, 
pois a partir desta década surge um novo debate, a Inclusão. 

Já na década de 90 surgem novos paradigmas educacionais marcados por 
profundas mudanças nas relações sociais de produção, avanço científico e 
tecnológico, funda-se a compreensão de diversidade como constituinte das 
diferentes sociedades e culturas. Assim, os avanços da democracia passaram a 
exigir tratamento mais humanitário e proteção dos direitos das minorias. As novas 
formas de apropriação dos conhecimentos oferecidos pelas novas tecnologias 
exigiram da sociedade uma nova relação com os grupos estigmatizados 
socialmente, favorecendo a construção de um processo denominado inclusão 
social e, conseqüentemente a educação inclusiva passou a ser indispensável. 

  
  
A inclusão como forte aliado da educação 
  
Pretendemos explicitar o quanto julgamos importante esse processo de 

inclusão para o educando, já que entendemos que fazer parte do coletivo, vivendo 
suas complexidades, faz da vivência da criança não só mais rica, mas contribui 
para a formação de funções psicológicas superiores. Sendo assim, entende-se 
que o desenvolvimento histórico da humanidade e sua estruturação dependem da 
conduta coletiva da criança, apresentando maiores possibilidades para influenciar 
em seu desenvolvimento cognitivo. Neste caso, seria inadequado selecionarmos 
coletividades homogêneas, pois iria contra a tendência natural do 
desenvolvimento, privá-las da colaboração coletiva e da comunicação com outras 
crianças em um nível de desenvolvimento mais elevado. Essa diferença de níveis 
intelectuais é uma condição importante da atividade coletiva, pois as crianças ao 
atuar livremente umas com as outras, pode resultar em um desenvolvimento em 
nível superior. Desta forma, queremos deixar claro que buscamos valorizar e 
possibilitar a interação dessas crianças com o social tendo como base a Teoria 
Histórica Cultural.  

Diante disso, o que somos e o que entendemos como realidade se aprende 
a partir da mediação de outras pessoas, através de signos e instrumentos 
utilizados por este mediador e a sociedade o qual está inserido.  É justamente por 
isso que, o deficiente não poderia ter suas condições diferenciadas dos demais 
elementos da sociedade. Isso porque as leis gerais do desenvolvimento são 
iguais para todas as crianças, apesar de saber que elas vão necessitar de 
caminhos alternativos e recursos especiais de educação. 

Apresenta-se como um dos elementos centrais da obra vygotskiana a idéia 
de compensação sociopsicológica. Segundo Vygotsky (1995), nas crianças com 
deficiência ela é fundamental, assim como para todos os indivíduos. Isso porque 
ela vai abrir suas possibilidades compensatórias, pois se concretiza nas relações 
com os outros e das experiências em diferentes espaços de cultura. Isso quer 
dizer que o desenvolvimento e crescimento intelectual vão depender das 
condições concretas de que o grupo social vai oferecer podendo ser construtivas 
ou empobrecedoras. Sendo assim, a diferença estará nas experiências oferecidas 
e não no déficit que possuem. É correto dizer que o déficit não deve ser 



esquecido, mas será na sua vida social que vai criar possibilidades de 
crescimento cultural. Para que isso aconteça devemos nos voltar para a 
construção das funções superiores do aluno e não privilegiar apenas às funções 
elementares, que geralmente são associadas ao seu déficit.  O que foi dito nos 
leva a refletir que, segundo a nossa problemática, se nosso aluno não tem acesso 
a recursos dentro e fora de sala de aula, que poderiam contribuir para seu 
desenvolvimento, e junto a isso o papel do professor mediador não se cumprir, 
seria verdade supor que o aluno não conseguiria atingir a aprendizagem de forma 
satisfatória, já que este estaria sem condições de atuar com os conteúdos ou 
conceitos trabalhados, pois o seu “problema” estaria sobreposto a suas 
possibilidades de aprendizagem, com o agravante das poucas experiências com o 
social. 

As idéias de Vygotsky (1995) contribuem para que acreditemos na 
importância da promoção da inclusão para o desenvolvimento. O convívio com o 
coletivo pode contribuir de forma positiva para o desenvolvimento social e 
pedagógico da criança com deficiência, bem como para as demais. O autor 
afirma: 
  

Portanto, se a pergunta é de onde nascem, como se formam, de que 
modo se desenvolvem os processos superiores do pensamento infantil, 
devemos responder que surgem no processo do desenvolvimento 
social da criança com o meio das trocas com si mesmo e das formas 
de colaboração que a criança assimila durante a interação com o meio 
social que a rodeia. Vemos que as formas coletivas de colaboração 
precedem as formas individuais da conduta, que crescem sobre as 
bases das mesmas e constituem seus progenitores diretos e fontes de 
sua origem. Nisso reside o sentimento fundamental da lei formulada 
por outros sobre a dupla aparição das funções psíquicas superiores na 
história do desenvolvimento da criança. De maneira que a conduta 
coletiva, da colaboração da criança com as pessoas que o rodeiam, de 
sua experiência social, nascem as funções superiores da atividade 
intelectual (p 219).  

  
Infelizmente, a educação inclusiva ainda não é uma realidade e sim um 

desafio a ser enfrentado por pais, educadores, gestores e pessoas com 
necessidades educacionais especiais. É um grande desafio, pois como aponta 
Matiskei (2004), o processo de inclusão educacional “exige planejamento e 
mudanças sistêmicas político-administrativas na gestão educacional que envolve 
desde alocação de recursos governamentais até a flexibilização curricular que 
ocorre em sala de aula”. (p.202). 

O modelo é a escola para todos, de um sistema educacional reconhecedor 
das diferenças e voltado para as necessidades coletivas e individuais. 

Na realidade as escolas inclusivas caracterizadas como são aquelas com 
alunos com deficiência ou aqueles pertencentes a outras minorias matriculados 
em suas turmas; ainda que eles continuem a apresentar altos índices de evasão e 
repetência. Faz parte dessa realidade também, um grande número de analfabetos 



funcionais ou alunos marginalizados por sua condição de pobreza extrema, cor de 
pele, entre outras formas de exclusão e fracasso escolar que fazem aumentar de 
forma negativa os índices de qualidade em nossa educação. 

Atrelada à educação especial temos um serviço de apoio pedagógico 
chamado de Classe Especial que podemos definir segundo as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001): 

  
Classe Especial é uma sala, em uma escola de ensino regular, em 
espaço físico e modulação adequada. Nesse tipo de sala, o professor 
de educação especial usa métodos, técnicas e procedimentos didáticos 
e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, 
equipamentos e materiais didáticos específicos, conforme série/ ciclo/ 
etapa da educação básica que o aluno tenha acesso ao currículo de 
base nacional comum (p. 53). 

  
Segundo esse documento norteador, as classes especiais não devem ser 

compostas por alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem não 
vinculadas a causa orgânica específica. Recomenda-se ainda não agrupar alunos 
com necessidades especiais relacionadas a diferentes deficiências. O que se 
observa na prática, é bem diferente. 

  
  
A nossa realidade de classificação para a Classe Especial 
  
É freqüente a transferência de alunos das classes regulares do Ensino 

Fundamental para Classes Especiais. E nos perguntamos se realmente esses 
alunos têm deficiência, dificuldade ou distúrbio de aprendizagem, ou se trata de 
uma defasagem de conteúdos que está sendo levada pelo aluno no seu processo 
de aprendizagem, ficando as margens do desenvolvimento escolar e acaba este 
aluno “diagnosticado” de forma errada. 

Não é apenas o número crescente de alunos nesta modalidade de ensino 
que nos alerta, mas também o fato de perceber que uma quantidade significativa 
deles parece não apresentar alguma deficiência ou distúrbio de aprendizagem, 
mas ao invés disso, uma defasagem de conteúdos escolares que vão se 
perdendo na sua passagem pelas classes regulares, por motivos que ainda 
supomos, como: formação de professores ineficiente ou pouco desenvolvimento 
de sua práxis, professores mal remunerados, formação continuada de baixo 
aproveitamento prático e que contribua de forma significativa e satisfatória, 
aspectos físicos e recursos pedagógicos precários e insuficientes, métodos e 
propostas pedagógicas que não dão conta da aprendizagem do aluno, quer dizer, 
uma rede de problemas que se estende a todo o sistema de ensino, não havendo 
um único culpado ou responsável, ao que parece. 

Para Zorzi (2003), 
  

O número de alunos em escolas privadas e, principalmente, em escola 
pública com “dificuldades” de aprendizagem da escrita tem sido tão 



grande que nos leva a um questionamento fundamental: seriam todas 
essas crianças portadoras de distúrbios de aprendizagem, confirmando 
uma espécie de epidemia, ou estaria a maioria delas sofrendo as 
conseqüências de métodos e propostas que não estão dando conta de 
atingir seus objetivos? Ou, até mesmo, não estariam os problemas na 
definição dos objetivos? Em outras palavras, estamos frente a 
deficiências do aprendiz ou a deficiência do ensino? (p. 5) 

  
Os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

última avaliação feita pelo Governo Federal com alunos das 4ª séries, confirmam 
a citação acima. Os índices mostram que um terço das cidades do país tem 
média igual ou inferior a dois no Ensino Básico. O índice usa escala de zero a 
dez, levando em conta avaliações, repetência e evasão. A média nacional é 
quatro, mas o país tem a meta de chegar a seis em quinze anos. Essa meta se 
deve ao fato de que os países da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o qual o Brasil participa, teriam essa nota.  

Os dados apresentados somados à realidade vivida enquanto professora, 
nos levam a questionar quanto aos motivos que levam os alunos a esse baixo 
rendimento nas avaliações governamentais e a não-apropriação dos conteúdos 
rotineiros das escolas. Isso evidencia que, não são apenas os alunos com 
deficiência, dificuldades ou distúrbios de aprendizagem que 
apresentam desempenho abaixo do esperado em seus estudos. E, 
provavelmente, uma parte significativa dos alunos encaminhados para a Classe 
Especial não apresenta as características cognitivas delimitadas para essa 
modalidade de ensino.  

  
  
Devemos repensar a qualidade de ensino em nosso país, a estrutura 

de ensino posta hoje, assim como a prática pedagógica.  
  
A defasagem de conteúdos é um dos principais motivos alegados para o 

encaminhamento de alunos para as classes especiais. A partir de avaliações 
apresentadas nos Conselhos de Classe, o aluno é julgado como incapaz de 
acompanhar os colegas de sala. Para que seja constatado o problema do aluno, 
quando há dúvidas, a professora junto com supervisora educacional faz outras 
avaliações com o aluno correspondentes aos conteúdos de: matemática, leitura, 
interpretação textual e produção escrita, dentro do padrão esperado para uma 
criança da idade e série a qual pertence. A avaliação na maioria das vezes fica 
baseada apenas em relatório feito pela professora de sala de aula, o qual depois 
é repassado para a equipe pedagógica da escola e, por último, pela psicóloga da 
Secretaria de Educação.  

Esses processos nem sempre são adequados. Muitas vezes está ausente 
a busca do porque do problema de aprendizagem do aluno, ou a tentativa de 
ajudá-lo a diminuir ou superar as dificuldades.   
Falta ainda um diagnóstico preciso do problema ou deficiência deste aluno, para 
ser encaminhado para a Classe Especial, ele deveria ter o diagnóstico de 



deficiente mental leve. Isso muitas vezes não acontece e que a deficiência na 
verdade não existe.  

Dados colhidos entre os anos de 2005 e 2006 demonstraram que ao final 
do primeiro ano cinco alunos foram promovidos para classes regulares, o mesmo 
acontecendo com mais seis alunos ao final segundo ano. Considerando que 
esses alunos estavam classificados como “deficientes mentais leves”, os 
resultados foram além das expectativas. 

A prática pedagógica certamente não foi a única responsável pelo 
progresso dos alunos. Acreditamos que o desenvolvimento de aprendizagem 
acima do esperado deve ser creditado a avaliações, diagnósticos e 
encaminhamentos não condizentes com o real potencial cognitivo dessas 
crianças. O desempenho na prática empreendida indicou uma defasagem de 
requisitos e conhecimentos básicos que impediam ou dificultava a aquisição de 
novos conteúdos. 

Possivelmente o mais significativo para o desenvolvimento destes foi não 
nos prendermos ao que eles não sabiam, mas ao que eles poderiam produzir por 
meio de uma prática pautada no ensino organizado e sistematizado, bem como 
na possibilidade de trocas entre pares diferentes. 

 O trabalho não se prendeu a supostas deficiências ou limites. No desafio 
constante, os alunos ficavam motivados e, nesse processo, eles mesmos 
passaram a traçar seus objetivos quanto aos conteúdos escolares a eles 
apresentados.  

Pensamos que o mais significativo não é a deficiência em si, mas o modo 
como a sociedade está organizada.  A sociedade impõe um padrão ideal do que é 
certo, saudável e bonito e essas crianças acabam ficando presos a esses 
aparatos classificatórios; a partir disso, elas sofrem com as barreiras atitudinais e 
físicas a elas impostas. Caso não houvesse essas barreiras, afirma Vygotsky 
(1995), as crianças não se perceberiam ou seriam concebidas como deficientes 
ou diferentes.  

Para o autor, a sociedade vê o deficiente de forma invertida, pois enxerga a 
deficiência como um desvio social. Ao tratar do processo da compensação, ele diz 
que este não deve ser orientado para completar a deficiência, mas sim 
direcionado para superar as dificuldades. 
  

Em primeiro lugar, a própria ação da deficiência resulta sempre 
secundária, não direta, refletida. Como já havíamos dito, a criança não 
sente diretamente sua deficiência. Percebem as dificuldades que 
derivam dela mesma. A conseqüência direta da deficiência é o 
rebaixamento da posição social da criança. A deficiência se realiza 
como desvio social (p.18).  

  
Mais que se preocupar com a deficiência, a escola tem é que dar conta de 

ensinar. Os alunos devem ser considerados de forma integral e não centralizada 
na deficiência suposta ou constatada.  

O ingresso na Classe Especial e a volta para a Classe Regular é feita 
apenas por meio de relatórios elaborados pelos professores e da avaliação de 



conteúdos feita pela professora de sala do ensino regular.  Nesses documentos 
são apresentados conceitos gerais de aprendizagem os quais os alunos não 
teriam atingido. É raro ver um documento bem especificado, dizendo quais são as 
reais dificuldades que levaria a precisar freqüentar essa modalidade de ensino da 
Educação Especial.  

Não são considerados aspectos dinâmicos e potencialidades possíveis da 
criança. Isso contribui para condicionar o planejamento escolar a apontar limites 
no que se pode ensinar. O resultado disso são pedagogias minimalistas, 
centradas no que falta a criança. 

  
  
 Uma experiência pedagógica em Classe Especial 
  
Pautadas nesses pressupostos, empreendemos uma prática pedagógica 

voltada para incentivar a leitura e a escrita com crianças de Classe Especial. 
Partindo do recurso utilizado apresentamos aos alunos uma proposta nova e 
prazerosa de leitura e escrita e ao mesmo tempo motivando-os a colocar em 
prática criatividade e imaginação. A metodologia utilizada levou quase dois meses 
para ser concluída, isso porque o Ambiente Informatizado atendia a todas as 
turmas da escola, ficando a nossa disposição apenas quando o horário da mesma 
estivesse vago.  

A primeira proposta para o início desse trabalho foi a apresentação de 
vários gibis para os alunos, de diversos autores e assuntos. E depois disso 
relatamos todo o processo de trabalho que gostaria que eles junto ao professor 
fizessem, e estes aceitaram de imediato. Ressaltamos que esse tipo de leitura 
agradou aos alunos.  Dizemos isso porque ao conversar com eles, relataram que 
realmente gostaram e sentiram vontade de ler os gibis, porque (maior parte dos 
alunos) nunca tiveram contado com esse tipo de leitura. 

 Para desenvolver essa prática pedagógica foram necessários vários dias 
de aula, precisando utilizar pesquisa, para conhecer sobre a historicidade desse 
tipo de leitura e suas mudanças dela com o passar do tempo, produção de textos 
(em cadernos) interpretativos ou reprodutivos sobre essas novas informações e 
conhecimentos, até chegarmos a produção dos seus próprios gibis, utilizando um 
programa que foi instalado no Ambiente Informatizado da escola e os 
conhecimentos desenvolvidos sobre o assunto em sala de aula. Fica aqui exposto 
que notamos não apenas mais interesse de todos os alunos, mais também 
significativa contribuição para a superação de suas dificuldades referentes à 
aprendizagem, organização, disciplina e atenção.  

O primeiro passo da nossa prática pedagógica foi apresentar aos alunos 
vários gibis de assuntos e autores diferentes, neste primeiro contato, já relatamos 
o desenvolvimento que imaginávamos que nosso trabalho teria. Nesta ocasião, 
depois da leitura feita, chamamos a atenção dos alunos para a estrutura e 
organização montada para esse tipo de leitura, como se estrutura os testos em 
forma de balões. Neste momento deixamos claro que pretendíamos pesquisar a 
historicidade dos gibis e também quanto a estrutura, linguagem e organização. 



Depois de pesquisar, ler e interpretar alguns livros junto à professora, as 
crianças escreveram de forma reprodutiva ou interpretativa em seus cadernos, 
conforme a facilidade do aluno, textos sobre a História dos gibis no Brasil. 
Quando já escritos e com a auto-correção feita pelos alunos, a professora junto a 
eles fez a reestruturação dos textos, com os alunos dispostos em duplas ou em 
trios, já que não havia computadores suficientes para que cada aluno 
desenvolvesse individualmente seu gibi. E leitura do texto desenvolvido por cada 
grupo. 

Numa outra etapa do nosso trabalho, pesquisamos quais são os tipos de 
balões existentes, e que sentimentos ou sensações cada um deles expressa. 
Junto a isso como se organiza a forma escrita nos gibis e localizando onde ficam 
as falar do narrador, quando tem, e dos personagens. Neste contexto registramos 
nos cadernos todas essas informações. 

O primeiro contato com o computador e com o programa que 
desenvolvemos o trabalho, foi a partir desse momento. Nesta ocasião, deixamos 
com que os alunos conhecessem o programa e todos os recursos que nele possui 
e como utilizá-los. Dessa forma já se familiarizaram com o todo da nossa proposta 
e seus objetivos, tendo assim uma visão mais prática do que se pretendia. 
Inseridos dentro da proposta e com as histórias que produziram, foi possível 
nesse momento fazer as escolas dos personagens, cenários e elementos a serem 
utilizados para a produção dos gibis. 

Depois dessa fase de reconhecimento dos recursos a serem utilizados, 
iniciamos o processo de reconstrução dos textos produzidos. Essa reconstrução 
se deve a transformação daquele texto produzido de forma discursiva, em um 
texto com falas de personagens e em alguns casos narrador também. Isso foi 
possível, já que os alunos anteriormente já sabiam qual o cenário e personagens 
a serem utilizados. Conforme as reconstruções iam sendo feitas, já fazíamos as 
reestruturações e as leituras de forma coletiva, para que todos conhecem as 
histórias que estavam sendo produzidas, já servindo de exemplo para aqueles 
que estavam com dificuldades. Foi nessa fase que observamos um entrosamento 
e colaboração maior de todos os alunos, as trocas foram muito ricas e de 
profundo aproveitamento. Quando isso tudo estava pronto, passamos para a 
digitação e criação de todo o cenário e os elementos que poderiam contribuir para 
a harmonia das figuras, como por exemplo: animais, flores, objetos, móveis, 
árvores e outros. O passo a seguir foi de mais uma vez reestruturar os texto, e 
observar junto aos alunos se algo precisava ser melhorado, na escrita, nos tipos 
de balões a serem usados como nas montagens dos desenhos. 

Finalizado o trabalho, as crianças passaram para a fase das 
apresentações. Primeiramente apresentaram seus gibis uns aos outros, fazendo 
leitura e análise dos recursos utilizados. Depois, fizeram o mesmo para todas as 
turmas e funcionários da escola. Esta parece ter sido a parte do trabalho mais 
prazerosa para os alunos. Dizemos isso porque propomos que, divididos em 
grupos, todos os alunos convidados depois de ver as histórias montadas em um 
banner, ouvir as histórias lidas por eles e conhecer o processo de construção 
daquele trabalho, pudessem ter contato com o computador para ter noção do 
como foi realizado aquele trabalho e como funciona o programa. Dessa forma, 



tentamos levar as crianças convidadas a sentir as mesmas dificuldades e 
limitações vividas pelo grupo até àquele resultado e também proporcionar uma 
nova alternativa de leitura e escrita a alunos e professores. Percebemos que os 
alunos não queriam de forma alguma parar de tentar montar sua própria história; 
mesmo apresentado dificuldades, demonstravam satisfação em enfrentar o 
desafio. Nesse momento, os alunos da Classe Especial eram “instrutores” ou 
“agentes pedagógicos” dos outros alunos e o fizeram muito bem, 
com desenvoltura e segurança. 

Como finalização desse trabalho os alunos foram convidados a 
participarem de uma Mostra de Trabalhos Informatizados, promovidos pela 
Secretaria de Educação do Município de Maringá, evento anual cujo objetivo 
é divulgar os trabalhos feitos por professores dos Ambientes Informatizados. 

Ficamos felizes com o desenvolvimento desse trabalho, pois neste 
processo as crianças não só se interessaram pelo desenvolvimento mais 
dinâmico da aula, mas também porque sentimos a melhora e interesse deles para 
construírem as palavras, frases e textos de forma correta, chegando a utilizar 
dicionário de forma voluntária, coisa que eles não gostavam de fazer. Depois 
desse processo de construção e valorização de seus trabalhos, eles 
demonstravam mais segurança em escrever e arriscar em suas 
produções, preocupavam-se mais com a estrutura e revisão dos seus textos.  

Entendemos que através disso conseguimos incentivar a leitura e a escrita 
de forma prazerosa e reflexiva, conforme era nossa proposta inicial. Os 
alunos entenderam a importância dos registros, já que chegaram a conclusão de 
que caso isso não tivesse acontecido, não saberiam como iniciou a História dos 
Gibis no Brasil e nossa proposta de trabalho não teria como acontecer. E ainda, 
fazendo a reconstrução desses conteúdos históricos na linguagem dos alunos, os 
outros alunos (os visitantes) se sentiram mais próximos do conteúdo trabalhado. 
Junto a isso, foi possível apresentar aos educados mais um recurso de 
aprendizagem, o computador, utilizando-o no processo de alfabetização para uns 
e de estruturação mais elaborada de textos para outros. É importante registrar 
que depois desse trabalho, o interesse pela leitura tanto de livros como de gibis, 
aumentou significativamente. 
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