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O presente artigo procura refletir sobre quem são os alunos excluídos. Buscando 
entender como a escola lida cotidianamente com a alteridae deficiente e como vem 
nomeando os alunos que são compreendidos como “deficientes“, indagamos: quem 
são as crianças que a escola diz não aprender? Em busca da origem das suas 
inquietações, a autora relembra o início de sua trajetória como docente em uma 
instituição para portadores de necessidades especiais e percebe que é esse o 
momento da gênese do seu inconformismo com os rótulos que limitam e 
aprisionam as potencialidades dos alunos. Continuando a viagem por sua história, 
retrata cenas do cotidiano escolar de uma turma do primeiro ciclo de formação em 
uma escola de horário integral da rede municipal do Rio de Janeiro e, a partir das 
produções de três alunos (dois meninos e uma menina, esta oriunda de classe 
especial), apresenta possíveis leituras buscando refletir sobre o lugar de “ausência“ 
onde eram colocados pela escola. Para compreender a lógica que possivelmente 
sustenta a cultura escolar e legitima a exclusão sofrida por alguns alunos das 
escolas da rede municipal de ensino, a autora “dialoga“, em seu texto, com alguns 
autores como Boaventura de Sousa Santos, Carlos Skliar, Carmen Sanches e Jorge 
Larrosa. Para finalizar é proposto um rompimento com essa racionalidde, para que, 
a partir de outras formas de olhar, seja possível, quem sabe, uma escola que de 
fato compreenda o outro em suas singularidades e potencialidades. 
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 Com 18 anos, recém-formada, fui trabalhar como 

professora   no Centro de Aprendizagem Ocupacional da 

APAE/RJ, com adolescentes e adultos. O objetivo da 

escolarização era garantir que os alunos não esquecessem 

o já aprendido. 

Naquela época, os alunos eram avaliados por uma equipe 

técnica multidisciplinar que prescrevia as orientações para 

os demais profissionais que atuariam com os estudantes. 

Esta “prescrição” se concretizava em forma de relatórios e 

determinava quais oficinas e atividades deveriam ser 

frequentadas pelos alunos.  

As oficinas eram o grande foco, pois o objetivo deste setor 

era ocupacional, ou seja, desenvolver habilidades para o 

trabalho nas oficinas protegidas – setor para onde eram 



encaminhados os alunos antes de serem inseridos no 

mercado de trabalho. As demais atividades, inclusive a 

escolaridade, eram complementares. 

       Ao começar na instituição, vivi um misto de alegria e 

perplexidade. Alegria por estar trabalhando e perplexidade 

por participar de atividades que me colocavam em xeque o 

tempo todo, ao ter que aplicar Teste ABC[1] em pessoas 

que, por limites físicos, dificilmente eram vistas como 

aptas para a alfabetização, e lidar com uma classificação 

que me soava absurda. Neste setor,  eram atendidos os 

alunos “treináveis” e “educáveis”. Utilizávamos como 

método a análise de tarefa, que consiste em identificar os 

componentes de uma habilidade e colocá-los em ordem 

crescente de complexidade, ou seja, a tarefa é realizada 

passo a passo. A ênfase está na tarefa, e não no aluno. 

Embora fosse reconhecida como uma boa profissional, 

estas questões muito me incomodavam, principalmente a 

classificação e a metodologia empregadas. Como olhar 

pessoas e as ver como treináveis

Além de jovens e adultos portadores de deficiência, a 

APAE também atendia alunos oriundos das escolas da 

rede municipal de ensino, mas estes alunos, em geral, não 

eram deficientes, porém pessoas com distúrbio de 

comportamento. Ou seja, aqueles alunos que a escola não 

dava conta eram colocados na APAE, e deste modo 

escondidos, excluídos. 

? Sentia-me uma 

adestradora. 

 Conheci muitos adolescentes que a escola dizia possuirem 

dificuldades de aprendizagem, distúrbios de 

comportamento, déficit de atenção e, pois, seriam inaptos 

para freqüentar a escola regular. Esta não conseguia 

regulá-los, eles sobravam e eram encaminhados para a 



instituição especializada. Há trinta anos, a escola dizia não 

haver caminho para alguns. 

Em meados da década de 1980, a APAE ofereceu um 

curso com a professora Maria Teresa Egler Mantoan sobre 

Psicogenética. A exemplo da APAE de Campinas, a 

APAE/Rio começava a buscar um novo olhar sobre a 

deficiência. A princípio, este curso não seria oferecido aos 

professores do setor no qual eu trabalhava. Porém, quando 

soube do curso, eu, que procurava entender como meus 

alunos pensavam, reivindiquei o direito de frequentá-lo e 

consegui. 

Piaget foi o primeiro teórico que respondeu algumas de 

minhas dúvidas. Participei também de uma pesquisa com 

as professoras Izabel Ferreira e Ana Helena Adler, ambas 

da UERJ, sobre as hipóteses acerca da escrita construídas 

pelas crianças portadoras de necessidades especiais. A 

Psicogênese da língua escrita[2] passava a dialogar com a 

minha prática cotidiana de professora. Um episódio me 

marcou profundamente: do grupo de estudantes com os 

quais eu trabalhava fazia parte João Marcos[3], portador 

da Síndrome de Down com mais de 14 anos, classificado 

com “treinável” e visto como inapto para a alfabetização. 

Mas, para surpresa de todos, em dez meses estava 

alfabetizado, mandando bilhetes para a diretora, usando a 

escrita para se comunicar, para reivindicar, para se 

declarar. Lembro-me de que João Marcos queria aprender 

uma canção para se apresentar no festival de talentos da 

escola. Todo dia eu cantava para ele um trecho da música 

e ele escrevia para poder memorizá-la. Numa determinada 

parte da letra havia a palavra mundo. Como não 

conseguia dar conta da nasalização da vogal, e escrever 

“mudo” não o satisfazia, ele não titubeou e escreveu 

“M1DO”. Sua construção ilustra bem como o rótulo 



restringe as possibilidades das pessoas, pois a solução 

encontrada por ele, ao invés de denotar deficiência, 

apresenta criatividade. Apesar de ser considerado 

deficiente, era capaz e foi além do que se esperava dele. 

Como aprendi com esse aluno. A sua diferença genética 

havia sido traduzida como deficiência, levando à sua 

classificação como aluno “treinável”. 

Em 1988, fui admitida na rede municipal de ensino do Rio 

de Janeiro (SME/RJ) e requisitada pelo Instituto Helena 

Antipoff (IHA), órgão responsável pela Educação Especial 

da prefeitura do município do Rio de Janeiro, para atuar 

como regente em uma classe especial para deficientes 

mentais/DM (denominação oficial), em uma escola 

municipal. 

       Em 2004, assumi uma turma do primeiro ano do 

ciclo[4]

Acreditei, naquele momento, que esta “inclusão” seria a 

grande chance de a escola se rever. Ledo engano. Para a 

escola a inclusão significava normalização. 

 com uma criança incluída: Maria Carolina, aluna 

da classe especial do CIEP onde eu trabalhava. 

Escrever sobre o início da minha trajetória como 

professora me fez compreender como as experiências 

vivenciadas foram decisivas, marcantes para a minha 

constituição como docente. Pois, parei para escrever, para 

pensar, para olhar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, parei para sentir, sentir mais devagar..., 

Revisitar minha história como professora me fez enxergar 

o quanto do meu passado existe por trás do meu presente, 

por trás das minhas inquietações. Continuo perplexa diante 

de como a escola lida com a diferença, como os 

mecanismos de exclusão perpassam todos os setores da 

educação. 

como 

sugere Larrosa (2002). 



O que me move, então,  é entender como a escola lida com 

a alteridade deficiente e como ela vem nomeando os 

alunos compreendidos e olhados como “deficientes”, 

impingindo-lhes rótulos que restringem suas 

possibilidades  em uma escola que se quer inclusiva. 

Quem são os incluídos, quem são os excluídos? 

Será que só são excluídos os portadores de necessidades 

especiais? E os que a escola denomina de portadores de 

dificuldades de aprendizagem, quem são? Dificuldade de 

aprender o quê? Eles brincam, cantam, dançam, inventam 

brinquedos e brincadeiras, isso não é aprender? 

       Que lógica sustenta a cultura escolar? Acredito que 

Boaventura pode nos ajudar a entendê-la. Para este autor, 

a lógica que dá suporte ao projeto liberal do mundo 

capitalista inviabiliza tudo o que não se encaixa nesta 

racionalidade, provocando o que Boaventura denomina de 

desperdício de experiências sociais e produzindo 

A meu ver, a escola repete em seu interior a mesma lógica 

perversa que o Ocidente utiliza para desqualificar o que é 

produzido nas demais partes do mundo e, por não dar 

conta de ser plural, considera inexistente e passível de 

descrédito o que não se encaixa no seu modelo de 

racionalidade. 

não-

existências. 

Esta lógica, denominada por Boaventura de razão 

indolente, se desenvolveu na consolidação do Estado 

liberal na Europa e na América do Norte, e ocorre de 

quatro formas: a razão impotente, a razão arrogante, a 

razão metonímica e a razão proléptica

Para mim, dentre estas razões a que mais se faz sentir no 

modo de atuação da escola é a

. 

 razão metonímica, que, se 

percebendo como a única forma de racionalidade possível, 

entende a sua parcialidade como totalidade. 



Assim como a compreensão do mundo promovida pela 

razão metonímica 

Precisamos repensar a educação para que a escola não se 

transforme em fábrica de

é, além de parcial, muito seletiva, 

também o é o entendimento que a escola faz dos 

conhecimentos produzidos pelas camadas populares, 

colocando as crianças delas oriundas no lugar de 

“ausências” e impossibilidades. 

 mesmidades

 Cenas do cotidiano  

. Para que o outro 

não seja visto como o que não aprende, o que não faz, o 

que fala errado. 

Para Larrosa (2002), experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca.

O início do ano foi bastante difícil. Tinha em sala dois 

grupos distintos: os alunos que estavam comigo pelo 

terceiro ano consecutivo – referindo-se a fatos acontecidos 

no “ano passado” – e os novos, que não gostavam de 

trabalhar em grupo nem aceitavam ajuda dos demais. Às 

vezes, eu achava que isso os ofendia. A maioria destas 

crianças era acompanhada de inúmeros rótulos. Eram 

vistas pela escola como crianças “complicadas”.  

 As que vou relatar tocaram 

não só a mim, mas, acredito, aos alunos que as 

protagonizaram, em 2007, em uma turma do 3º ano do 1º 

ciclo em um CIEP, da qual eu era regente. Nesta turma, 

havia 25 crianças: doze delas já eram meus alunos desde 

2005, uma entrou em 2006, onze eram alunos de outra 

turma do CIEP e uma veio de uma escola de horário 

parcial, por “sugestão” da direção à sua mãe. 

Um desses onze alunos era Marcelo. Sua história é muito 

parecida com a de várias crianças. Sua família era 

“famosa” na escola. Sabe aquela história? Irmão de 

“fulana”, filho daquela mãe “assim, assada”. 



 Marcelo tinha vários predicativos: agressivo, 

desinteressado, vem para a escola só para arranjar 

confusão... Era visto, enfim, como o que não sabe e não 

quer aprender. Mantê-lo dentro de sala, de fato, era um 

grande desafio. Mesmo trabalhando individualmente, 

comigo ou em pequenos grupos – pois no coletivo não se 

expunha de jeito nenhum –, não demonstrava 

envolvimento. Tudo ele dizia que era difícil, que ninguém 

gostava dele. 

Em outubro, a turma pediu para estudar sobre o 

Universo. Assistimos então a vídeos, lemos textos 

informativos e literários, fizemos roda de discussão etc. 

Um dia, propus que produzissem um texto sobre o tema 

trabalhado. Combinei que poderiam escolher de que forma 

registrar – desenhos, poesias, textos informativos etc. – e 

que também poderiam se organizar como quisessem: 

sozinhos, em dupla, em trio ou em grupo maiores. 

Naquele dia aconteceu algo inédito nesta turma: todos 

trabalharam com extremo interesse. Crianças que, na 

maioria das vezes, relutavam em realizar atividades de 

registro se empenharam e se deixaram envolver. Um clima 

de entusiasmo tomou conta da sala. Falar sobre o que se 

sabe, sobre o que tem sentido, sobre o que interessa; 

utilizando a linguagem que domina. Acredito ter sido este 

o segredo do sucesso desta atividade. Em algum tempo, 

desenhos, quadrinhos, quadrinhas, textos informativos 

brotavam das mãos de meus alunos. 

Marcelo e outras crianças escolheram fazer desenhos. De 

repente, uma criança me diz que o menino está 

desenhando uma coisa que não pode; pergunto o que é, e 

ela me responde: 

                - Armas. 



Explico que não há nenhum problema em desenhar armas, 

principalmente se elas ajudam a contar a história. Sinto 

que recebem minha resposta com alívio, e quatro crianças 

produzem seus textos retratando uma guerra. Alguns falam 

de guerra entre planetas, outros, da guerra vivida no 

cotidiano, e Marcelo me apresenta uma guerra 

interplanetária:  

ANEXO 1  
       Digo-lhe que estou pensando em expor os trabalhos, 

que seria bom se ele desse um título ao seu desenho. Mais 

que um título, Marcelo escreve seu primeiro texto.  
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O texto escrito por ele, para olhares pouco atentos, pode 

passar por um aglomerado de letras aleatórias, sem 

segmentação, podendo ser classificado como uma escrita 

pré-silábica[5], o que talvez o colocasse no lugar da 

ausência, do não-saber. Porém, se uma leitura mais atenta 

é realizada, podemos resgatar o sentido de seu pequeno, 

porém denso texto. Aquelas três linhas, além de nos 

revelar o que já sabe sobre escrita – que se escreve com 

letras, que as letras representam o som da fala, a 

importância do título que remete ao tema da história. Ele 

também nos revela seu cotidiano, sua leitura de mundo, 

sua compreensão da vida. Porém, se nos colocarmos numa 

posição de distanciamento e se assumirmos uma postura 

apenas de julgamento de saberes e não-saberes, 

dificilmente conseguimos perceber o que nos revelam suas 

produções. Para irmos além de uma análise fria e 

classificatória, devemos, como nos diz Larrosa (2008), ver 

que 

A questão diante de escritas como essas – e não falo 

apenas das verbais, mas também das não-verbais – é: se 

nos colocamos numa 

o sujeito da experiência é um sujeito ex-posto, ou seja, 

receptivo, aberto, sensível e vulnerável. 

distância crítica como sujeitos do 



juízo, ou se vamos substituir essa distância por uma 

aproximação amorosa, tornando-nos interlocutores 

atentos, cuidadosos e presentes. 

Então, o texto do Marcelo, a partir desta aproximação, 

passa de um emaranhado de letras, sem espaçamento, com 

grafia inadequada de determinadas palavras, para um texto 

que nos remete de imediato a notícias recentemente 

veiculadas pela mídia. O exercício de 

Pois, dependendo da 

posição que assumimos, podemos ver ausência ou 

potência. Podemos ver saberes ou não-saberes.  

aproximação 

amorosa evita que haja desperdício de experiências, 

produção de não-saberes, desqualificação do outro. Para 

Larrosa (2008), essa aproximação se dá através da 

atenção

       Depois, outros textos são escritos por ele, textos que o 

revelam, que me ajudam a conhecê-lo. Descubro, então, 

que gosta de ver desenhos animados na televisão e que o 

Pica-Pau é seu personagem preferido (não é por acaso que 

aparece como protagonista de um de seus textos). 

. 

ANEXO 3  
Não é comum que, nas classes de alfabetização, o 

desenho possa ser utilizado como linguagem. Geralmente, 

a criança só pode desenhar para preencher o tempo entre 

uma atividade e outra, enquanto aguarda que todos, ou a 

maioria, terminem a tarefa de escrita, proposta pela 

professora. 
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Aprendemos, em nossos cursos de formação, que o 

desenho precede a escrita no desenvolvimento da 

aprendizagem, levando-nos a não compreender que 

desenho e escrita são formas de expressão que 

podem/devem habitar, simultaneamente, nossas salas de 

aula. Aliás, como nos mostra Boaventura, a lógica que 

sustenta nossa maneira de pensar e estar no mundo não 

aceita a simultaneidade, declarando como atrasado tudo o 



que nela não se encaixa. Assim como para a mesmidade 

duas coisas diferentes não podem ocupar o mesmo lugar 

ao mesmo tempo (Skliar, 2003), a leitura de mundo 

realizada por nossos alunos só pode ser representada pela 

linguagem verbal, não sendo permitido, fora da Educação 

Infantil, que ela seja representada através do desenho. A 

escola não percebe que o desenho revela em imagens o 

nosso modo singular de captar a realidade 

Douglas foi outro que “desencantou” depois desse dia. 

Filho de outra família “famosa” da escola, já havia ficado 

retido por “faltas”. Em um só dia, produziu dois textos. 

Apesar de abordar o mesmo tema nos dois textos – 

animais em extinção –, o faz utilizando dois gêneros 

textuais diferentes. No primeiro ele narra um fato a partir 

de informações sobre as causas da extinção de alguns 

animais, coletadas em nossa pesquisa e debatidas na roda 

de discussão. No segundo, cria uma história onde um dos 

bichos  aparece como personagem. 

(Martins, 

1998). 

ANEXO 4  
Seus textos ainda apresentam algumas questões a serem 

resolvidas: dúvidas quanto à segmentação de algumas 

palavras, marca de nasalização da vogal: questões 

ortográficas próprias de um aprendiz da escrita, mas nada 

que impeça o resgate de seu sentido pelo leitor.  
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A produção desses alunos trouxe para a sala, mais do que 

o tema proposto, suas experiências, 

Depois desse dia, uma certeza me acompanha de forma 

mais forte ainda: não basta abrir os portões da escola para 

seus mundos. Os 

temas Universo e animais, escolhidos pela turma, por fazer 

sentido para as crianças, possibilitaram que se expusessem 

sem medo. As armas não foram proibidas, não 

significaram violência, eram apenas mais um elemento da 

narrativa. 



as crianças das classes populares se junto com elas não 

puderem entrar suas vivências, seus mundos, sua palavra.  

* * * 
A inclusão de Maria 
Carolina

 No ano de 2004, retorno à função de professora regente, 

depois de exercer, por quase cinco anos, a de 

coordenadora pedagógica. Assumo uma turma do período 

inicial do I ciclo e peço à direção da escola que Maria 

Carolina, uma aluna da classe especial do CIEP, seja 

incluída entre meus alunos, o que é aceito. 

                                                
                                                   

Durante o primeiro mês de aula, Maria se comporta 

exatamente como no ano anterior: fica o tempo todo de pé 

em um canto da sala, balançando os braços e quase não se 

comunica. 

  Um dado importante a ser relatado é que, a princípio, sua 

família resistiu à sua inclusão. Seu pai, durante a 

entrevista inicial, justificou sua resistência dizendo: 

       - 

A fala do médico, o especialista que “entende” do assunto, 

tinha “aprisionado” Maria nessa idade. Seu pai repetiu 

essa frase muitas vezes em nossas conversas, talvez por 

isso, Maria tenha tido, naquele ano, uma freqüência muito 

irregular, sendo retida no período inicial do 1º ciclo de 

formação. Optei, então, ao invés de acompanhar a turma, 

em permanecer nesta etapa e continuar com Maria como 

minha aluna. 

O médico disse que minha filha tem idade mental de 

3 anos. 

O crescimento de Maria é aos meus olhos muito 

significativo, e, a princípio, a escola concorda com meu 

ponto de vista. Porém, logo começam as cobranças nos 

Conselhos de Classe (COC) a respeito de sua 

alfabetização. 



Em abril, ensino às crianças uma brincadeira onde é 

preciso entrar na roda e dizer um verso bem bonito. 

Maria participa das atividades com muita alegria, e sua 

oralidade vai se desenvolvendo. As crianças adoram estar 

com ela. O clima da sala é de parceria.  

Elas 

adoram e pedem para aprender versinhos. Proponho então, 

registrarmos alguns, e, surge a idéia de fazermos um livro 

com as quadrinhas. Maria, é claro, também teve seu livro e 

o ilustrou. 

Maria adorava o cantinho onde ficava a nossa biblioteca 

de sala, onde escolhia livros que “lia”, ou pedia a algum 

amigo que lesse para ela. Gostava de dançar e, nos nossos 

momentos de “mostre o que você gosta de fazer”, sempre 

cantava e dançava junto das amigas as músicas do seu 

grupo preferido: Os Rebeldes – aliás, preferido pela 

maioria das meninas de sua faixa etária. 

       Suas descobertas eram sempre festejadas pelo grupo. 

Na roda da avaliação, feita ao final de cada dia, as crianças 

faziam questão de falar sobre o crescimento que 

observavam nela. 

No ano seguinte, 2006, sigo com a turma. No início do ano 

Maria acrescenta mais uma letra na escrita de seu nome. 

Este ano foi um ano de muitas descobertas suas. Maria, ao 

ir para o cantinho da leitura, “lê” apontando com o dedo 

na progressão esquerda/direita. Copia seu nome sem 

omitir nenhuma letra, respeitando a seqüência. Em março, 

começa a escrever fazendo uso das letras de seu nome, 

desenha sua primeira cena falando sobre ela. Porém, esse 

foi também o ano mais difícil, pois, apesar de todo o 

envolvimento de Maria com a escola, seus avanços – 

significativos do meu ponto de vista – não são encarados 

da mesma maneira pela escola. Da mesma forma, a 

professora itinerante[6] começa a cobrar a alfabetização de 

Maria, defendendo a idéia de que talvez fosse melhor para 



ela que retornasse à classe especial. Seu argumento é que 

um grupamento menor poderia favorecer sua 

alfabetização. 

No último conselho de classe, após um debate acalorado, 

consigo que Maria prossiga com a turma no ano seguinte. 

       Chegamos ao ano de 2007. Logo no primeiro dia de 

aula, durante a chamadinha na roda, Maria “lê” o nome de 

todas as meninas que eram da turma no ano anterior. A 

emoção das meninas foi indescritível. Pareciam estar 

sendo homenageadas ou recebendo um brinquedo há 

muito desejado. Após a roda, Maria, por iniciativa própria, 

copia os nomes de suas amigas, “lendo”, um por um, 

enquanto escreve. 
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Nesse mesmo dia, por conta da proximidade do carnaval, 

pedi que os alunos fizessem um registro sobre outras 

festas que conheciam. Maria também faz o seu registro. 

ANEXO 6  
 No meio do primeiro semestre, Maria pega um livro sobre 

o saci e começa a contar a história. Algumas crianças 

estão à sua volta e paro para prestar mais atenção. Ela 

conta a história com detalhes e mostra as ilustrações para 

os colegas como eu fazia ao ler para eles. Num 

determinado momento, no final do livro, diz: 
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- Aqui a gente canta. 

       

 Em 2003, quando ainda era aluna da classe especial, era 

este o seu grafismo: 

E começa a cantar a cantiga de roda que estava escrita 

na última página do livro. A vibração das crianças, a 

minha alegria e a felicidade de Maria não têm como serem 

narradas. 

ANEXO 7  COLE_2105_160709201806.jpg 
Se voltarmos às suas produções já apresentadas, é evidente 

o movimento vivenciado por esta aluna. Pode não ter sido 



a aprendizagem que a escola exige como necessária para 

este ou aquele período de escolaridade. Na verdade, não 

corresponde ao que a escola preconiza, mas não 

corresponder ao esperado pela escola pode acontecer, e 

acontece, com outros alunos. Mas a escola, ao trabalhar na 

perspectiva da homogeneização, não consegue perceber 

que 

(...) somos todos diferentes, pois aprendemos coisas 
diferentes e, mesmo aprendendo as mesmas coisas ou 
processos, entendemos de formas diferentes. (Lopes et 
alli,2005, p 14) 

No entanto, na perspectiva da homogeneização, que visa a 

tornar todos iguais, a tarefa de educar transformou-se 

num ato de fabricar mesmidade

Por isso, a 

 (Skliar,2003). Portanto, é 

muito difícil compreender que existem formas diferentes 

de aprender, maneiras específicas de se relacionar com o 

saber.  

construção de uma escola inclusiva que 

garanta o atendimento à diversidade humana, destacada 

no Plano Nacional da Educação – PNE, Lei 10.172/2001, 

dependerá, do meu ponto de vista, de uma revisão crítica 

do que nos aponta a nossa legislação, principalmente nas 

questões que tratam da temporalidade. Skliar (2003) nos 

diz que todo o problema do tempo deve ser considerado a 

partir do ponto de vista humano. Uma escola inclusiva, 

por certo, deve rever sua compreensão sobre a 

temporalidade do outro. 

FREIRE, Paulo. 
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[1] O Teste ABC, para verificação da maturidade 
necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, foi 
criado pelo psicólogo e educador Lourenço Filho, na 
década de 30 do século passado, para solucionar o 
problema do fracasso escolar da escola pública que, na 
época, apresentava quase 40% de reprovação no 1º 
ano de escolaridade. Este teste era apresentado como a 
possibilidade de estabelecer uma classificação inicial 
dos alunos ingressantes na escola primária e oferecer 
aos professores uma base mais segura para o início do 
trabalho. (LIMA, 2007) 
[2] Trabalho pioneiro de Emília Ferreiro sobre os 
processos de aquisição da linguagem escrita em 
crianças pré-escolares argentinas e mexicanas, 
divulgado no Brasil em 1980. (Smolka, 1988) 



[3] Os nomes dos alunos citados neste trabalho são 
fictícios. 
[4] Educação por ciclos de formação é uma organização 
do tempo escolar que visa a atender melhor as 
características biológicas e culturais do 
desenvolvimento de todos os alunos. Não significa, 
portanto, “dar mais tempo para os fracos”, mas, antes 
disso, dar o tempo adequado a todos. (LIMA, 2000) 
[5] Escrita sem qualquer correspondência entre a pauta 
sonora da palavra e a representação escrita (...). 
Ferreiro, 1990. 
[6] Professor Itinerante – Assessora o trabalho 
desenvolvido com o aluno portador de necessidades 
educacionais especiais já integrado em turma regular. 
Acompanha e dá suporte à escola que recebe este 
aluno, ao professor e ao responsável. SME/RJ 
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