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PREFÁCIO

E

m uma escola inclusiva, todos ganham!
A pesquisa aqui apresentada reafirma esses ganhos e demonstra
o poder da inclusão para transformar o trabalho pedagógico das escolas, envolvendo todos os estudantes, seus professores, gestores, especialistas, enfim, toda a comunidade escolar. A cooperação na aprendizagem está na base dos avanços reportados neste trabalho e é uma
estratégia que corresponde às exigências da inclusão, no seu sentido
estrito ‒ inserção de alunos da educação especial nas escolas comuns ‒
e no sentido lato ‒ uma escola de todos e para todos.
Em linhas gerais, a aprendizagem cooperativa tem a ver com a realização de uma determinada tarefa para a qual unem-se os esforços, os pontos
de vista, as capacidades de diferentes pessoas, envolvidas livremente para
executá-la. Essa tarefa comum exige liberdade de escolha, colaboração,
encontro de interesses, necessidades, discussão e ampliação de diferentes
entendimentos sobre o trabalho que um dado grupo se dispõe a realizar.
Ambientes cooperativos de aprendizagem ampliam e ressignificam
as relações entre os alunos, quebram barreiras de entendimento entre eles,
instituem novas formas viver com a diferença de todos, dissolvem preconceitos e promovem um trabalho pedagógico em que todos têm condições
de participar a partir de suas competências, capacidades, interesses.
Tal modo de estudar é compatível com as premissas inclusivas,
mas, infelizmente, tem sido raramente adotado nas escolas e, se por
vezes os estudantes realizam tarefas em grupo, elas não correspondem ao
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que, de fato, é uma atividade cooperativa. Em geral, o professor escolhe
os alunos que participarão de um grupo e, em geral, por suas supostas
capacidades no assunto, sem envolvimento com o problema e interesse
no conteúdo da tarefa. No caso de estudantes com deficiência, eles constituem um grupo à parte nas turmas, com incumbências igualmente definidas pelo professor, a partir de falsas avaliações, pelas quais se adaptam
atividades e conteúdos curriculares. Esses trabalhos em grupo não condizem com a formação de grupos cooperativos de estudo e reproduzem
a chamada diferenciação pela deficiência, ou diferenciação para excluir,
própria de ações discriminatórias, excludentes. Nos ambientes educacionais inclusivos as diferenças de cada um são reconhecidas, e nenhuma
delas é tolerada ou aceita, como se costuma entender.
Cooperação, convivência e compartilhamento são lições indispensáveis para se aprender a viver com o outro, a entender de liberdade,
responsabilidade, cidadania ‒ temas escolares imprescindíveis e consentâneos aos nossos tempos. Por tudo isso, com a aprendizagem cooperativa ganham todos os alunos e não apenas os da educação especial;
ganhamos todos nós, que nos propomos formar novas gerações, comprometidas com o desafio de construir e de viver um mundo melhor.
Parabéns aos que desenvolveram esta pesquisa e que venham outras!
Maria Teresa Eglér Mantoan
Professora Doutora da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

APRESENTAÇÃO

A

escrita deste livro foi possível graças ao financiamento de
agências de fomento à pesquisa, como CAPES, FUNCAP e CNPq. Um
dos autores, que é pesquisador do CNPq, contou com a bolsa de produtividade em pesquisa. Outro autor teve bolsa de professor visitante
(estrangeiro) pela CAPES. E, por fim, outro se beneficiou de uma bolsa
de demanda social/CAPES-FUNCAP, durante a formação de doutoramento no Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira da UFC.
Este livro foi elaborado a partir de tese de doutorado1 realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a orientação
da professora Ph.D. Rita Vieira de Figueredo, com a colaboração dos
professores doutores Jean-Robert Poulin e Adriana Limaverde. A referida tese ancorou-se na investigação da aprendizagem cooperativa
como fator de evolução psicogenética da língua escrita de alunos com
deficiência intelectual em contexto de sala de aula comum da Rede de
Ensino Municipal de Fortaleza-CE.
No estudo buscamos construir subsídios teórico-práticos por
meio de experiências cooperativas que possibilitaram a emergência e
1

SILVA, C. B. Aprendizagem cooperativa no contexto da sala comum: a análise da
evolução psicogenética da língua escrita de alunos com deficiência intelectual. Tese
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, 2016.
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a ampliação das habilidades sociais e acadêmicas que os alunos com
deficiência intelectual apresentam para apropriar-se do sistema de escrita alfabética em sala comum. Ao garantirmos essas oportunidades,
perfazemos o direito inalienável dessas pessoas, como cidadãos, de ter
acesso ao conhecimento de forma sistemática no âmbito da escola.
Este livro apresenta a análise dos resultados referentes à emergência de comportamentos dos alunos com deficiência intelectual que
caracterizam protagonismo e autonomia durante a produção escrita
em grupos cooperativos. A construção dos referidos comportamentos
nos desperta interesse, visto que alunos com esse tipo de deficiência
muitas vezes ainda são compreendidos mediante suas limitações e dificuldades, principalmente quanto à aprendizagem da leitura e da escrita.
Tais compreensões limitam as possibilidades de aprendizagem e de ampliação do repertório conceitual da linguagem escrita desses alunos por
desconsiderar seus conhecimentos prévios e as possibilidades que os
momentos de interação oferecem. Em nosso estudo organizamos estratégias didáticas em sala comum que possibilitaram aos alunos com
e sem deficiência intelectual interagir e construir em grupos conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética a partir da metodologia da
aprendizagem cooperativa.
Aprendizagem cooperativa, em nosso estudo, constitui-se como
uma metodologia de trabalho sistemático, em que todos os sujeitos
em pequenos grupos aprendem com seus pares, compartilham ideias,
confrontam diferentes pontos de vistas e esclarecem dúvidas, assim
como constroem novos saberes a fim de atingir um objetivo comum
ao grupo, realizando com êxito seus diferentes papéis de modo interdependente, pois compreendem que só alcançam sucesso se todos do
grupo também o tiverem.
Em nosso estudo, a aprendizagem cooperativa pôs em destaque o
papel da interação e da valorização das potencialidades dos alunos com
deficiência intelectual em sala de aula comum de diferentes maneiras,
dentre elas, a atribuição do papel de escritor do grupo, o que lhes proporcionou assumir funções importantes para a regulação do grupo e
para a escrita do texto coletivo. Estudos dessa natureza ancoram uma
contribuição relevante para a área de educação pela importância da
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temática como possibilidade de ampliação de conhecimentos e inovação de estratégias didáticas que podem ser implementadas na escola.
Trata-se de uma temática emergente, especialmente no Brasil, onde se
verificam poucos estudos focalizando a aprendizagem cooperativa. Tal
como nossa pesquisa evidenciou, essa metodologia constitui um modo
de aprendizagem eficiente para o favorecimento da aprendizagem, da
interação social entre alunos e, finalmente, para a inclusão escolar.
Por fim, esta obra pretende colaborar para a construção de práticas
de ensino sistemáticas e significativas voltadas para a aprendizagem da
escrita de alunos com e sem deficiência intelectual a partir de estratégias
cooperativas que valorizam as potencialidades de todos os estudantes
em um contexto de sala comum, que podem favorecer a inclusão escolar.
É válido ressaltar que, no Brasil, a educação inclusiva tem caráter legal
e obrigatório na escola. Esta obra visa oferecer condições de desenvolvimento de práticas pedagógicas que podem ser realizadas nesse contexto.
Nossa intenção é convidar os professores a refletir sobre as diferentes possibilidades de o aluno com deficiência intelectual participar,
interagir e contribuir na exploração e ampliação do sistema de escrita
alfabética como protagonista de sua aprendizagem, aproximando cada
vez mais a escola dos princípios que regem a educação inclusiva, bem
como valorizando e respeitando as potencialidades e as diferenças no
espaço de aprendizagem comum a todos.
A escola, em nosso estudo, apresenta-se como espaço multidimensional, sendo esta destacada em nosso primeiro capítulo (Situando
o fenômeno de investigação: escola, deficiência intelectual, protagonismo na produção escrita e aprendizagem cooperativa) como ambiente
ideal para que a aprendizagem da língua escrita seja construída e ampliada por todos os estudantes. Nesse capítulo trazemos atualizações
de dados dos últimos censos escolares, dados pertinentes para o fomento de investigações na área da educação e, principalmente, para a
construção de didáticas significativas de aprendizagem em um espaço
comum a todos. Mediante essa apresentação dialogamos com diferentes
pesquisas (nacionais e internacionais) e autores de referência sobre a
emergência de estratégias cooperativas importantes para a apropriação
da escrita de alunos com e sem deficiência intelectual na sala comum.
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Para referendar a discussão supracitada, trazemos no segundo capítulo (Aprendizagem cooperativa: da teoria à prática) aspectos históricos e teóricos da metodologia que subsidiou o nosso estudo, a aprendizagem cooperativa. Para tanto, apresentamos suas diferentes nuanças
e as contribuições destas para a aplicabilidade dessa metodologia na
aprendizagem de todos os estudantes em grupo, a partir de estratégias
didáticas estruturadas para garantir o sucesso de todos. Ainda nesse
capítulo, justificamos e ilustramos nossa opção pelos pressupostos teóricos de Johnson e Johnson sobre a aprendizagem cooperativa em detrimento dos de outros autores de referência na área.
No terceiro capítulo (Caminhos percorridos: aportes metodológicos da investigação), apresentamos os procedimentos metodológicos
de nossa investigação partindo da exploração do campo e delimitação
dos sujeitos e seguindo com a explicitação das sessões de produção
escrita de alunos com e sem deficiência intelectual em contexto de
aprendizagem cooperativa. Nesse capítulo descrevemos passo a passo
a organização dos grupos e importantes estratégias de mediação construídas ao longo da pesquisa para a resolução de problemas quanto à
aplicabilidade da referida metodologia, bem como estratégias para a
construção de um ambiente significativo de emergência de comportamentos proativos dos alunos com deficiência intelectual que participaram do nosso estudo.
O quarto capítulo (A dinâmica no interior dos grupos cooperativos), divido em duas partes, apresenta a priori dados quantitativos dos
comportamentos adequados e inadequados à implementação da aprendizagem cooperativa e à emergência de condutas proativas dos alunos com
deficiência intelectual durante a produção escrita. Na primeira parte, analisamos as implicações desses dois tipos de comportamentos (adequados
e inadequados) a fim de averiguar sua incidência e sua implicação nos
comportamentos dos alunos com deficiência ao longo da pesquisa.
Na segunda parte do quarto capítulo, apresentamos e analisamos a
dinâmica no interior dos grupos dos alunos com e sem deficiência intelectual, explicitando diferentes condutas, dada sua importância para a aplicação da aprendizagem cooperativa e a emergência de comportamentos
que caracterizam protagonismo durante a produção textual em grupo.

APRENDIZAGEM COOPERATIVA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:
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Essa parte, por sua vez, apresenta três divisões, cada uma correspondendo
a um determinado período da pesquisa (inicial, intermediário e final).
E, por fim, apresentamos as considerações finais (Algumas considerações para começarmos tudo de novo!), cujo título nos provoca a
recomeçar tudo, pois apresenta reflexões importantes quanto à aprendizagem da escrita de alunos com e sem deficiência intelectual em sala
comum. Nossos achados, apresentados nessa última sessão do livro,
nos levam a repensar nossas práticas pedagógicas com esses estudantes
de modo que eles tenham a oportunidade de discutir, divergir e aprender
juntos em um contexto de pluralidade.

SITUANDO O FENÔMENO DE INVESTIGAÇÃO:
escola, deficiência intelectual, protagonismo na
produção escrita e aprendizagem cooperativa
É experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos
acontece, e ao passar-nos nos forma e nos transforma... Esse é o
saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao largo da vida e no
modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece (LARROSA, 2002, p. 25-26).

Escola comum: o contexto do nosso fenômeno!

A

emergência de estudos sobre a aprendizagem de alunos
com deficiência é um tema atual e desafiador, visto que os últimos
censos escolares descrevem um aumento progressivo de matrículas
desse público na escola comum. Esse fato constitui-se como resposta
positiva à implementação da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o que implica um
maior investimento na acessibilidade arquitetônica e de informações na
oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e, sobretudo,
na formação dos profissionais da educação para a criação de estratégias
que possibilitam a aprendizagem de modo construtivo e significativo.
O Censo 20142 revelou que o número de matrículas de alunos

2

http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/dados-do-censo-escolar-indicam-aumento-de-matriculas-de- alunos-com-deficiencia
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com deficiência nas classes comuns continua crescendo, passando de
620.777, em 2012, para 698.768, em 2014. Por sua vez, o último censo
(2018)3 mostrou que em quatro anos as matrículas de alunos da educação
especial cresceram significativamente, alcançando a margem de 1,2 milhão. Segundo o relatório estatístico do Censo 2018 (BRASÍLIA, 2019),
esse aumento de 33,2%, em comparação ao quadro de 2014, se deu pelas
matrículas no ensino médio, que dobraram ao longo desse período.
Contudo, se considerarmos apenas as matrículas de alunos entre
4 e 17 anos da educação especial incluídos em classe comum, averiguaremos que esse percentual passou de 87,1%, em 2014, para 92,1%,
em 2018, tendo a maior concentração no Ensino Fundamental (837.993
matrículas). Esse dado justifica a necessidade de estudos sobre estratégias didáticas que promovam o senso crítico, o protagonismo e a aprendizagem dos alunos com deficiência em sala comum de modo significativo, visto que nessa etapa – principalmente nos anos iniciais – todos os
alunos têm direito inalienável de serem alfabetizados.
Os dados publicados pelo censo revelam-se como um desafio às
práticas pedagógicas – como citamos anteriormente –, pois a escola
ainda precisa avançar quanto à preparação de seus professores para garantir a permanência dos estudantes com deficiência em sala comum de
modo construtivo para sua aprendizagem, vivenciando experiências didáticas junto com todos os colegas (MANTOAN, 2013 apud MORENO;
FAJARDO, 2013). A escola, como instituição responsável pela inserção
da criança na vida pública, não pode escolher qual delas vai ou não ser
incluída na sociedade, exercendo seu papel de cidadão (MANTOAN,
2013 apud MORENO; FAJARDO, 2013). Deve fomentar práticas acadêmicas e sociais que possibilitem a todos os estudantes posicionar-se
de forma crítica e autônoma para a resolução de problemas, sendo, sobretudo, protagonistas nessa solução, não expectadores. Alunos com
deficiência intelectual têm o direito à aprendizagem nesse contexto,
como sujeitos que podem atuar na construção e na ampliação das suas

3

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/inclusao-de-alunos-com-deficiencia-intelectual-cresce-e- desafia-escolas.html
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produções, mediadas por elementos sócio-históricos disponíveis, sobretudo, na escola comum. Tendo em vista a importância da escola para
a trajetória da vida pública de todos os alunos, optamos por desenvolver
nossa pesquisa – objeto de estudo do presente livro – na sala comum
por a considerarmos um espaço onde se constituem situações reais e espontâneas de aprendizagem, de interação, de cooperação e de mediação
entre os alunos com e sem deficiência intelectual e diferentes agentes
(como os professores). Portanto, a escola representa espaço primordial
para que a língua escrita seja construída e ampliada. É nesse espaço
de interação que os alunos se descobrem e se assemelham diante das
diferenças, discutem, divergem e aprendem juntos. E os alunos com
deficiência intelectual também devem fazer parte desse contexto multidimensional como protagonistas da ação (POULIN et al., 2002; SILVA,
2012, 2016; BARRETO-SILVA; FIGUEREDO; POULIN, 2020). Para
garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de construir e ampliar a aprendizagem dentro de um contexto plural, faz-se necessário o
uso de estratégias pedagógicas em que os alunos com e sem deficiência
intelectual possam atuar na construção do saber.
Ressaltamos que a presença da afirmação supracitada não desconsidera demais pesquisas de natureza experimental – fora do ambiente escolar – mas, sim, ressalta a importância de fomentarmos pesquisas que
abordem a emergência de comportamentos que caracterizam protagonismo e autonomia dos alunos com deficiência intelectual para a apropriação da escrita dentro de um contexto multidimensional, que é a escola
regular. Os alunos com deficiência intelectual, ao fazer parte desse contexto, devem atuar como protagonistas de suas ações a partir de experiências didáticas adequadas às suas necessidades acadêmicas, juntamente
com todo o grupo-classe, não afastados dele. Em busca de investigar essa
premissa, nosso estudo respalda-se na abordagem da aprendizagem cooperativa por ela constituir-se em nossa experiência como estratégia didática aplicável à aprendizagem de alunos com deficiência intelectual na
sala comum. Consideramos, assim, que o trabalho com a referida metodologia destaca o papel da interação, da inclusão e da valorização desses
alunos como cidadãos e protagonistas na construção de seus conhecimentos em pequenos grupos durante as experiências de produção textual.
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Deficiência intelectual, protagonismo na produção
escrita e aprendizagem cooperativa:
debruçando-nos sobre a investigação
Nesta sessão dialogamos com o objeto de estudo do presente
livro, partindo de experiências com a linguagem escrita vivenciadas por
alunos com deficiência intelectual na escola comum para a construção
de comportamentos proativos.
As experiências com a linguagem escrita no contexto da escola
comum proporcionam aos alunos compreender e interpretar o que está
escrito, promovendo interação, exercício da cidadania e inclusão nos
diferentes espaços da vida social (CHARTIER; CLESSE; HÉBRARD,
1996). De maneira semelhante, Figueredo (2008b, p. 41), ao tratar do
papel da escola para o aluno com deficiência intelectual, afirma que as
experiências de “aprender a ler, compreender e interpretar o que está
escrito favorece a interação desses estudantes com a sociedade e o exercício da cidadania e, consequentemente, a sua inclusão nos diferentes
aspectos da vida social”. Contudo, esses aspectos importantes para a
aprendizagem da escrita parecem não ser levados em consideração
quando o ensino dessa habilidade se destina aos alunos com deficiência
intelectual, principalmente quando tratamos da emergência do protagonismo e da autonomia desses estudantes no contexto de cooperação
durante a produção escrita.
Concepções e práticas pedagógicas respaldadas em uma visão negativa das capacidades dessas pessoas quanto à aprendizagem da escrita
ainda são averiguadas em pesquisas publicadas nos últimos 10 anos
(ALMEIDA, 2016; CAETANO, 2002; CARVALHO, 2004; COSTA,
2002; DUARTE, 2008; GUEBERT, 2011; FIGUEREDO, 2008b; LUZ;
MIRANDA, 2011; LUSTOSA, 2002; MESQUITA, 2015; MORAES,
2007; MOSCARDINI, 2011; OLIVEIRA, 2004; SILVA, 2005, 2012).
Seus resultados revelam o manuseio de atividades de baixa complexidade que não atendem às necessidades acadêmicas desse público em
sala comum. Destacam também que muitas das atividades desenvolvidas com esses estudantes eram realizadas em tempos e espaços diferentes daqueles em que se efetuavam as atividades dos demais alunos

20

Estudos da Pós-Graduação

da sala, não proporcionando momentos de interação com a turma durante a execução das tarefas.
O ensino da língua escrita destinada aos alunos com deficiência
intelectual, como descrevem as pesquisas citadas, ainda é marcado
por atividades descontextualizadas baseadas no treino motor e na
cópia de conteúdos extensos. Paulo Freire (2002, p. 58) nos ensina
que esse tipo de atividade
[...] conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado [...]
os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos”
pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com
seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se
deixarem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão.
Desta forma, a educação se torna um ato de depositar, em que os
educandos são os depositários e o educador o depositante.

O exercício de atividades daquela natureza isola os alunos de
situações de interação em sala de aula; não oferece subsídios para o
desenvolvimento intelectual, visto que não proporciona discussões,
desafios e reflexões sobre os conteúdos e temas trabalhados. Tais atividades limitam as possibilidades de aprendizagem e de ampliação do
repertório conceitual da linguagem escrita, pois desconsideram a interação, o diálogo e a cooperação entre todos os alunos durante a construção da escrita ‒ aspectos importantes para a ampliação dos conhecimentos. A presença dessas experiências de ensino oferecidas aos alunos
com deficiência intelectual talvez decorra, segundo algumas pesquisas
(MORAES, 2007; MOSCARDINI, 2011), do fato de os professores desacreditarem nas potencialidades desses indivíduos quanto à construção
de conhecimentos, principalmente da língua escrita.
Essa concepção limita e destaca o professor como o detentor do
saber, o qual por isso sabe (e determina) quem e o que vai aprender. Tal
percepção é extraída, muitas vezes, a partir das dificuldades enfrentadas
pelos alunos diante das atividades abordadas em sala, as quais, por sua
vez, foram elaboradas com base em um ensino que desrespeita e desabona a capacidade de apreender das crianças. Muitos educadores que
aderem a essa concepção de aprendizagem desconsideram ou ignoram
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que essas crianças com deficiência intelectual também são sujeitos
cognoscentes (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), que pensam sobre
seus problemas e buscam soluções. São pessoas com particularidades
quanto ao seu nível funcional do pensamento, que, por sua vez, devem
ser compreendidas e não ignoradas, pessoas que, se tiverem oportunidades, podem superar dificuldades de ordem intelectual e também
aquelas muitas vezes impostas socialmente.
É válido destacar que a escola só conseguirá realizar programas
ou estratégias de ensino que garantam a aprendizagem de todos os estudantes quando o professor for capaz de não mais observar seus educandos por meio da imagem da incapacidade, sobretudo, os alunos com
deficiência intelectual, quando for capaz de reconhecer em suas potencialidades as ferramentas necessárias para desempenhar seu papel social na comunidade escolar e não mais enxergar apenas suas limitações
(POULIN, 2010). Só assim o professor poderá trabalhar pedagogicamente com os diferentes ritmos de aprendizagem, a fim de que todos os
alunos sejam protagonistas na construção do seu conhecimento.
O descrédito às capacidades intelectuais desses alunos pode estar
relacionado ao entendimento equivocado acerca dos seus processos de
aprendizagem, tornando-se um empecilho para o desenvolvimento de
estratégias de ensino que fomentam a habilidade da leitura e da escrita
(FIGUEREDO, 2008a, b; SILVA, 2012, 2016).
Muitos autores e pesquisadores explicitam aspectos pertinentes
à aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. Alguns desses
achados serão expostos a seguir.
Alguns autores afirmam que as pessoas com deficiência intelectual
apresentam dificuldade referente à expressão da linguagem (MILLER;
CHAMPMAN, 1984; RONDAL, 2001; WEHMEYER; OBREMSKI,
2008). Essa dificuldade, segundo tais pesquisas, varia conforme a importância da deficiência. Rondal (2001) também afirma que a produção
lexical dessas pessoas, principalmente aquelas com maior comprometimento por causa da importância da deficiência, é bastante reduzida,
devido à presença de distúrbios articulatórios, como a apraxia de fala ‒
Rondal (2001) elenca diferentes dificuldades na linguagem de sujeitos
com síndrome de Down, como dificuldades oropráxicas e fonológicas.
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Miller e Champman (1984 apud FIGUEREDO, 2012) advogam
que as competências da linguagem das pessoas com deficiência intelectual não são homogêneas e apresentam, no mínimo, atraso na produção
e na compreensão da linguagem. Segundo Figueredo (2012, p. 30), esses
atrasos são encontrados nos estágios de desenvolvimento, o que torna
“difícil a discussão do desenvolvimento linguístico da criança sob a
ótica da teoria do desenvolvimento ou da teoria do déficit específico”.
Alguns estudos advogam que as pessoas com deficiência intelectual vivenciam processos cognitivos semelhantes aos daquelas sem deficiência
quanto ao aprendizado da leitura e da escrita (ALVES, 1987; BLOCH,
1997; BONETI, 1995, 1996, 1997, 1999; BONETI; SAINT-LAURENT;
GIASSON, 1995; FIGUEREDO, 2004; GOMES, 2001, 2006; KATIMS,
1994; MARTINS, 1996; MOURA, 1997; PAOUR, 1991). Outros estudos (FIGUEREDO; GOMES, 2003; GOMES, 2006; JATOBÁ, 1995;
MIRANDA, 1999; SILVA, 2012, 2016; SOLER, 2001) evidenciaram
que as pessoas com deficiência intelectual apresentam níveis conceituais
de escrita semelhantes aos identificados por Ferreiro e Teberosky (1999)
em crianças sem deficiência e, portanto, essas pessoas alcançam a escrita
alfabética. Porém, esses sujeitos apresentam particularidades quanto ao
tempo de aquisição e aprimoramento de cada nível, bem como oscilações
significantes na passagem de um nível para o outro.
No que diz respeito à produção da escrita alfabética, algumas
pesquisas (ANUNCIAÇÃO, 2004; FIGUEREDO, 2005; GOMES,
2006; FIGUEREDO; MOURA; VIEIRA, 2008; VIEIRA; SILVA;
FIGUEREDO, 2010; SILVA, 2012, 2016) demonstraram que os alunos
com deficiência intelectual apresentam limitações quanto à criação de
ideias, quanto aos aspectos semânticos e quanto à organização dos elementos textuais. Autores como Figueredo (2001), Figueredo e Rocha
(2003), Figueredo e Poulin (2008) e Gomes (2006) explicitaram que
essa limitação está relacionada à dificuldade desses sujeitos de integralizar as informações novas e incorporá-las às anteriormente apreendidas, caracterizando essa integralização como fluída.
Contudo, pesquisas recentes de natureza experimental (ALONSO;
SANTAROSA, 2004; FIGUEREDO; ROCHA, 2003; GOMES, 2006;
SHIMAZAKI, 2006; VIEIRA; SILVA; FIGUEREDO, 2010) mostraram
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avanços qualitativos nas produções de textos de sujeitos com deficiência
intelectual. Os resultados dessas pesquisas destacaram aspectos quanto
à coerência, à coesão e à qualidade da passagem dos níveis psicogenéticos da escrita. Essas pesquisas, realizadas por meio de atividades de
mediação, destacaram a importância de situações de interação e de mediação como aspectos primordiais para a qualidade da escrita dos alunos
com esse tipo de deficiência.
Diferentes autores (FIGUEREDO; MOURA; VIEIRA, 2008;
FIGUEREDO, 2004, 2005; FIGUEREDO; FERNANDES, 2009;
PINTO; GOÉS, 2006; HIROTSU, 2008; KATIMS, 1994; VIEIRA;
SILVA; FIGUEREDO, 2010; XAVIER, 2011), ao estudar a aprendizagem da linguagem escrita dos sujeitos com deficiência intelectual, ressaltaram que a mediação, quando trabalhada ou realizada de forma sistemática e adequada às necessidades desses sujeitos, pode proporcionar
a superação ou a minimização de suas dificuldades. Segundo esses autores, os sujeitos com deficiência intelectual, após intervenções, foram
capazes de aproximar-se da escrita alfabética, recuperar ideias manifestadas no início de sua escrita, tomar consciência dos “erros” e ampliar o
repertório linguístico-textual (quanto aos aspectos normativos).
Compreendemos que os resultados desses estudos reforçam a
necessidade de pesquisas que investiguem os aspectos cognitivos e
pedagógicos da aprendizagem da língua escrita de alunos com deficiência intelectual sob o bojo de um espaço de interação e cooperação.
Ressaltamos também que os resultados das pesquisas supracitadas parecem corroborar os pressupostos de Inhelder e Ferreti, que, segundo
Figueredo, Poulin e Gomes (2010), advogam que os aspectos relacionados à resolução de problemas apresentam-se ancorados na própria
importância da deficiência e, outras vezes, nos aspectos sociais disponíveis no contexto em que vive o aluno com deficiência intelectual.
Ao proporcionarmos recursos e suportes qualitativos e situações de
aprendizagem que promovam a interação, constituem-se “estratégias importantes para a superação das barreiras impostas pela deficiência intelectual, no que diz respeito à apropriação do conhecimento” (FIGUEREDO;
POULIN; GOMES, 2010, p. 42). É importante destacar que essas considerações delineiam um espaço significativo para a promoção da interação,
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do trabalho cooperativo e da mediação pedagógica no processo de apropriação do sistema de escrita desses sujeitos, principalmente dentro do
âmbito da sala comum, onde as construções de saberes são (ou deveriam
ser!) ainda mais significativas para todos os estudantes.
É importante destacar que o entendimento ambíguo do processo
de aprendizagem prejudica também todos os alunos, como demonstrou
Figueredo (2008a). Em uma pesquisa realizada na Rede Municipal de
Fortaleza, a autora observou que as atividades de linguagem escrita não
provocavam ações reflexivas quanto à apropriação do sistema de escrita
alfabética. Esse fato destaca a importância de compreendermos os processos de aquisição da escrita para a reorganização de práticas pedagógicas significativas para todos os estudantes. A autora observou ainda
que a implementação de diferentes estratégias de ensino beneficiou a
aprendizagem da leitura e da escrita independentemente do repertório
conceitual dos alunos. Seus dados revelaram que o desenvolvimento de
diferentes procedimentos de ensino e o respeito às diferenças também
possibilitaram a inclusão de todos os alunos em uma mesma atividade,
inclusive daqueles com alguma dificuldade ou deficiência.
Compreendemos que se trata, portanto, de disponibilizar meios e
recursos para que todos os alunos tenham acesso ao mesmo conteúdo,
mas por caminhos diferentes, conforme suas particularidades. Assim, o
professor pode (e deve!) disponibilizar diversas atividades tratando do
mesmo tema e deixar os alunos escolherem aquelas com as quais mais
se identificam, e não oferecer propostas com baixo nível de exigência,
sob o critério categorial de deficiência. Tratando desse tema, Batista e
Mantoan (2007, p. 17) afirmam que
ensinar é um ato coletivo [...] ao invés de adaptar e individualizar/
diferenciar o ensino para alguns, a escola comum precisa recriar
suas práticas, mudar suas concepções, rever seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças. O professor, na perspectiva
da educação inclusiva, não ministra um “ensino diversificado” para
alguns. Ele prepara atividades diversas para seus alunos (com e sem
deficiência intelectual) ao trabalhar um mesmo conteúdo curricular.

Ao perfazermos o reconhecimento e o fomento do protagonismo
nos estudantes com deficiência intelectual, garantimos a possibilidade
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de essas pessoas se posicionarem diante do grupo como colaboradores
ativos para a resolução do problema. Quando oferecemos a esses estudantes vivências que lhe possibilitem expor e construir ideias, dialogar
e divergir, fomentamos a identidade cidadã crítica e significativa necessária para eles atuarem na sociedade com autonomia.
Para tanto faz-se necessário construir programas diversificados
que proporcionem a todos os alunos acesso ao conhecimento em contexto de sala comum. Referirmo-nos a meios diversificados porque cada
aluno apresenta ritmos diferentes de aprendizagem, e, como resposta a
essa pluralidade de ritmos e às necessidades particulares de cada aluno,
distintos autores destacam a necessidade de programas educacionais
flexíveis e dinâmicos, a fim de contribuir para a superação de diferentes
dificuldades de natureza intelectual e social (AMARO; MACEDO,
2001; PADILHA, 2005; POULIN, 2010), mas também de natureza metodológica do ponto de vista docente.
Tais programas ancoram-se na aprendizagem cooperativa, que
se constitui como um conjunto amplo e diversificado de métodos de
ensino estruturados em que os alunos aprendem trabalhando juntos em
equipes ou pequenos grupos a fim de solucionar suas atividades acadêmicas em comum (BAUDRIT, 2005; BERROCAL; ZABAL, 1995).
No estudo que realizamos, o qual constitui objeto de apresentação deste livro, a aprendizagem cooperativa mostra-se como caminho para a construção da tolerância e do respeito às diferenças,
tão essenciais àqueles que apresentam alguma deficiência (DÍAZAGUADO, 2000; LOPES; SILVA, 2009; PEREIRA; SANCHES,
2013; TAVARES; SANCHES, 2013).
A aprendizagem cooperativa pode ser considerada uma estratégia didática que auxilia e favorece a aprendizagem dos alunos
com e sem deficiência intelectual como sujeitos de potencialidades,
pois põe em destaque o papel da interação e da valorização desses
sujeitos em sala de aula comum. Constitui-se um modo de aprendizagem no qual os alunos reunidos em pequenos grupos trabalham na
realização de uma tarefa.
Alguns autores argumentam que se trata de uma abordagem pedagógica eficiente para a aprendizagem dos alunos em espaços escolares
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(GALVÃO, 2012; LEAL; LUZ, 2001; LIMA, 2007; MOREIRA, 2011;
MONTEIRO, 2012; RIBEIRO, 2006; SANTANA, 2003). A referida
estratégia também se apresenta de modo eficaz quando dirigida à aprendizagem de sujeitos com deficiência intelectual em diferentes contextos
(ALMEIDA, 2016; AMARO; MACEDO, 2001; CATARINO, 2011;
GAUTHIER; POULIN, 2003; MADEIRA, 2010; PADILHA, 2005;
POULIN, 2010; PAIXÃO; OLIVEIRA, 2018; TOLEDO, 2011).
Gauthier e Poulin (2003) demonstraram que os alunos com deficiência intelectual se beneficiam das atividades desenvolvidas em
pequenos grupos com os colegas em sala de aula comum, exercendo
papéis de protagonistas na construção de novos conhecimentos.
A aprendizagem cooperativa apresenta-se como possibilidade
de estratégia pedagógica eficiente para proporcionar participação e valorização social, promover interação e enriquecer a aprendizagem de
todos os alunos, de forma que eles possam se reconhecer e reconhecer o
outro como fonte de conhecimento (AINSCOW, 1996; SLAVIN, 1990;
STAINBACK; STAINBACK; JACKSON, 1992). Diferentes autores
ressaltam que o uso dessa estratégia metodológica desperta nos alunos
sentimentos de cooperação, reciprocidade, compreensão, além da capacidade de reconhecer e aceitar as diferenças (CUNHA; SANTOS, 2007;
GAUTHIER; POULIN, 2003; VINAGREIRO; PEIXOTO, 2000).
Para realizarmos nossa investigação, levantamos alguns questionamentos pertinentes sobre as implicações do desenvolvimento de
uma metodologia sistemática para a apropriação do sistema de escrita
alfabética e para a emergência de comportamentos proativos nos alunos
com deficiência intelectual em contexto de sala comum, tais como:
• O trabalho com a aprendizagem cooperativa influenciaria
a evolução psicogenética da língua escrita de alunos com deficiência intelectual com nível conceitual silábico em contexto
de cooperação?
• A partir do trabalho com a aprendizagem cooperativa, testemunharíamos a emergência de comportamentos de protagonismo
(proativos) nesses alunos de modo que eles se constituíssem
como sujeitos da ação de sua aprendizagem?
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• Quais seriam, então, esses comportamentos proativos que
contribuiriam para a apropriação do sistema de escrita alfabético
de alunos com deficiência intelectual com nível silábico em contexto de cooperação?
As pesquisas até aqui revisadas demonstraram que práticas pedagógicas que desconsideram o ritmo de aprendizagem e que se pautam
em concepções tradicionais da língua escrita não são adequadas para
nenhum aluno, principalmente para aqueles que provêm de um ambiente escolar econômico e sociocultural desfavorecido, demonstram
dificuldade de generalização de conceitos de conservação ou apresentam deficiência intelectual (FIGUEREDO, 2012). Atividades com
estrutura de aprendizagem cooperativa, por sua vez, constituem-se
como estratégia adequada para trabalhar pedagogicamente os diferentes ritmos de aprendizagem e respaldam o cenário ideal para potencializar o papel social e acadêmico dos alunos com e sem deficiência
intelectual em sala de aula comum.
Em nosso estudo nos fundamentamos na literatura de Johnson e
Johnson (1991, 1997, 1999), a qual apresenta a aprendizagem cooperativa sob cinco critérios fundamentais à sua existência: interdependência
positiva, responsabilidade individual, interação face a face, habilidade
social e processamento de grupo. A compreensão dessa organização de
trabalho permite aos estudantes com e sem deficiência intelectual aproximar-se de seus pares e aprender com eles de forma fluída e interativa
à medida que também os ensinam (POULIN et al., 2002). Da mesma
forma, possibilita o reconhecimento de seus pares como suporte à construção de conhecimentos, e de si mesmo como elemento importante
dessa construção (JOHNSON; JOHNSON, 1997, 1999).
Os resultados da nossa investigação apresentam dados significativos
que podem colaborar com a ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos científicos acerca dos processos implicados na produção escrita
dos alunos com deficiência intelectual em contexto de cooperação. Podem,
ainda, favorecer e subsidiar a formação e construção de estratégias cooperativas que atendam também a todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência intelectual quanto à apropriação do sistema de escrita alfabético.

APRENDIZAGEM COOPERATIVA:
da teoria à prática
Enquanto todo mundo espera a cura do mal
E a loucura finge que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência
E o mundo vai girando cada vez mais veloz
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência
(Lenine – Paciência)

A

aprendizagem cooperativa data de muito tempo e, segundo
Johnson e Johnson (1999), tem um longo futuro. Para esses autores, a
aprendizagem cooperativa apresenta uma história rica de teoria, de investigação e de uso em sala de aula, o que demonstra ser ela uma prática
educativa bem distinta, uma vez que tais aspectos interagem entre si,
ocasionando melhoras uns aos outros. Sobre a interação entre teoria, investigação e prática na aprendizagem cooperativa, os autores nos dizem:
La teoria guia y sintetiza las investigaciones. Las investigaciones
convalidan la teoria o la refutan, llevando así a su refinamento o
a su modificación. La práctica es guiada por la teoria convalidada
e las aplicaciones de la teoria revelan los problemas que llevan a
su refinamento, a realizar nuevos estúdios y modificar las aplicaciones4 (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 6).
4

Tradução livre: A teoria guia e sintetiza as investigações. As investigações legitimam a
teoria ou a refutam, levando assim ao seu refinamento ou à sua modificação. A prática é
guiada pela teoria legitimada e as aplicações da teoria revelam os problemas que levam
ao seu refinamento, para realizar novos estudos e modificar as aplicações.
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Para entendermos os princípios que fundamentam a aprendizagem cooperativa, faz-se necessário destacar as principais influências
sociais e pedagógicas que contribuem para a emergência de diferentes
investigações e refinamento das teorias que regem essa estratégia de
ensino. Diante disso, nossa fundamentação teórica partirá de um breve
histórico da aprendizagem cooperativa.

Aspectos históricos e sociais da aprendizagem cooperativa
É possível observar comportamentos de cooperação em várias
organizações, dentre elas, a do reino animal, notadamente o caso de
algumas variedades de ganso selvagem. Quando voam em bando em
formação V (vê), comportamentos de cooperação são observados na
mudança de posição de cada membro depois que ele ocupa a ponta
desta formação. A mudança sistemática visa facilitar o voo e permitir a
cada membro o descanso necessário.
Para o ser humano, existem registros de iniciativas de atividades
de natureza cooperativa desde os antigos escritos religiosos, como a
Bíblia e o Talmude (ANDRADE, 2011; FIRMIANO, 2011; JOHNSON;
JOHNSON, 1999; LOPES; SILVA, 2009). Segundo Lopes e Silva
(2009, p. 7), a passagem no livro do Eclesiastes (4,9-12) do Antigo
Testamento da Bíblia faz menção à atividade de agrupamento, a saber:
“é melhor serem dois do que um só, e obterão mais rendimento no seu
trabalho. Se um cair, o outro levanta-o. Mas ai do homem que está só:
se cair não há ninguém para o levantar!”. O Talmude, ainda segundo os
referidos autores, estabelece que, “para aprender se deve ter um companheiro que facilite a aprendizagem e que por sua vez este facilita a
aprendizagem do outro”. Esse princípio destaca a importância da parceria para o desenvolvimento de atividades (LOPES; SILVA, 2009).
Protagonistas importantes de nossa história são citados em diferentes trabalhos por sinalizarem ideias ou atividades de natureza cooperativa, como Sócrates, Quintiliano, Sêneca e Comenius.
Sócrates (470 a.C.-390 a.C.) utilizava atividades em pequenos
grupos para ensinar seus discípulos – essas atividades eram centradas no
diálogo entre eles (ANDRADE, 2011; JOHNSON; JOHNSON, 1999;
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LOPES; SILVA, 2009; MONTEIRO, 2012). Quintiliano (século I) desenvolveu um programa de educação em que os estudantes ensinavam-se
mutuamente, afirmando, em sua obra De institutione oratória, haver
benefícios nessa organização de estudo (LOPES; SILVA, 2009; SILVA;
ROA; TARAPUEZ, 2005). Sêneca (35 a.C.-39 d.C.), de modo semelhante, advoga em favor desse tipo de método, postulando que “quem
ensina aprende duas vezes”. Comenius (1592-1670) também defendia a
proposta de agrupamentos, por acreditar que os indivíduos seriam beneficiados não somente porque um ensinava os outros, mas também porque
poderia ser ensinado pelos demais (ANDRADE, 2011; JOHNSON;
JOHNSON, 1999; LOPES; SILVA, 2009; MONTEIRO, 2012).
Bessa e Fontaine (2002b, p. 126) contextualizam esse período de
ascendência de atividades de natureza cooperativa de acordo com as características das sociedades vigentes na época. Os indivíduos que compunham essas sociedades apresentavam uma importante ligação com
a comunidade, que, por sua vez, era alicerçada em uma “consciência
coletiva”, centrada no relacionamento presencial e na oralidade, com
promoção da reciprocidade e da cooperação.
Ao longo do século XIX, outros estudiosos fizeram uso de metodologias que sinalizavam a aprendizagem cooperativa, denominada ensino mútuo ou recíproco. Esse método, protagonizado por Andrew Bell
(1753-1832), viabilizava a tutoria dos estudantes mais sábios para aqueles
menos proficientes (ANDRADE, 2011; LOPES; SILVA, 2009). Conforme
Lima (2007), esse tipo de método de ensino foi generalizado na Inglaterra
por Joseph Lancaster (1778-1838) e, posteriormente, exportado para os
Estados Unidos, tendo sido implementado por Francis Parker (1870-1900).
Francis Parker foi um defensor da aprendizagem cooperativa,
destacando como princípios a liberdade e a democracia (JOHNSON;
JOHNSON, 1999; LIMA, 2007; LOPES; SILVA, 2009). Com isso, sua
principal finalidade era maximizar a aprendizagem cooperativa, facilitando, assim, o desenvolvimento de uma “sociedade verdadeiramente
cooperativa e democrática” (LOPES; SILVA, 2009, p. 9). Seu princípio
era fundamentado na compreensão de que as crianças são naturalmente
colaboradoras, sendo sua maior diversão, após a descoberta da verdade,
compartilhá-la com as demais (LOPES; SILVA, 2009).
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Seguindo os princípios de Francis Parker, John Dewey (18591952) se destacou pelo uso de grupos de aprendizagem cooperativa
em seu projeto de ensino – o uso desses tipos de grupo dominou as
escolas dos Estados Unidos na década de 1930 (ANDRADE, 2011;
JOHNSON; JOHNSON, 1999; LIMA, 2007). Para Dewey, era de suma
importância que o ensino fosse baseado nos reais interesses da sociedade. Por essa razão, seus trabalhos pedagógicos expressavam aspectos
sociais, pois acreditava que os estudantes deveriam, desde a escola, vivenciar as proposições cooperativas que regem a vida em democracia
(LOPES; SILVA, 2009). Lehraus e Rouiller (2008, p. 13) explicam que
“les thèses de Dewey sur la cooperation ont été reprises dans le cadre
des cherches sur la dynamique des groupes, étudiant le fonctionnement
des individus dans divers types de situations sociales, developpées à
l’origine par Lewin (1959) et ses disciples”.5
Ainda sobre Dewey, Baudrit (2005) nos diz que suas ideias preconizavam fortemente três aspectos: reflexão coletiva entre os alunos,
trabalho em comum e partilha de ideias.
Na década dos anos 30,6 testemunhou-se uma maior propensão às
atividades de natureza interpessoal, em função de mudanças na tabela
político-econômica, que, neste período, entrara em colapso. Como medida para transpor a crise, Lopes e Silva (2009, p. 10) nos lembra que:
Em meados da Grande Depressão, por volta de 1930, a politica
agressiva do mundo dos negócios ofereceu à sociedade, como
única medida como salvamento para sair da crise, um modelo
competitivo. Transferiram-se os esquemas próprios dos negócios
para as escolas, que não tardaram em assumi-los e inclusive a defendê-los e protegê-los. Mas, sempre houve vozes dissidentes que,
apesar da situação em que se vivia, se fizeram ouvir.

Nesse período de crise econômica, Julius Maller (em 1929) já anunciava reflexões sobre a relação entre as formas de trabalho competitivas
5

6

Tradução livre: As teses de Dewey sobre a cooperação foram incluídas na tabela das
pesquisas sobre a dinâmica de grupo, estudando o funcionamento dos indivíduos em
vários tipos de situações sociais, originalmente desenvolvidas por Lewin (1959) e seus
discípulos.
Período da grande crise que nasceu em outubro de 1929 pela queda dramática das ações
na bolsa de valores de Nova Yorque.
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e as cooperativas em diferentes contextos acadêmicos e sociais (LOPES;
SILVA, 2009). Segundo esse autor, citado por Lopes e Silva (2009), a
utilização frequente de formas de trabalho competitivas – em que a meta
principal é bater recordes e glorificar os rendimentos individuais no atual
sistema educativo [de 1929] – levará à emergência de hábitos de competição, uma vez que os estudantes são treinados para identificar desde
cedo seus companheiros como eternos competidores ou concorrentes, tentando, assim, sempre sobrepor-se aos outros. Ainda segundo Julius Maller,
a ausência de atividades em grupos e em projetos comunitários, em que
os estudantes trabalham com seus pares para alcançar uma meta comum,
impedirá a construção de hábitos de cooperação e a lealdade grupal.
Outros estudiosos também levantaram reflexões sobre a relação
competição versus cooperação. Em 1936, Margaret Mead apresentou
dados empíricos sobre a comparação entre essas duas formas de trabalho. O psicólogo e pedagogo Edward Lee Thondike, em 1938,
propõe um fim às investigações sobre essa discussão, ao afirmar que
“duas cabeças pensam melhor que uma”, procurando, assim, definir a
questão sobre qual metodologia deve prevalecer. Peter Petersem, em
1943, na Alemanha, apresenta a proposta de grupamento por nível de
rendimento, estabelecendo que a mudança de nível ocorra mediante
autoavaliação – esse autor considera que seu trabalho apresenta dois
pontos muito importantes: a autodisciplina e o autodomínio (LOPES;
SILVA, 2009, p. 11).
Na França, durante o período que se estendeu dentre as duas
guerras mundiais, surgiram as cooperativas escolares “cujo objetivo era
pôr a escola em contato mais direto com a vida [...] sendo primordial a
missão socializadora da mesma” (LOPES; SILVA, 2009, p. 11-12). No
trabalho das cooperativas escolares de Roger Cousinet (1881-1973), as
crianças escolhiam seu grupo, organizavam-se livremente e construíam
a capacidade de corrigir suas atividades. Segundo Lopes e Silva (2009,
p. 12), as contribuições de Cousinet recaem na demonstração prática
de uma educação social e em reconhecer o grupo escolar nas suas diferentes dimensões ou facetas, condicionadas pela escola e pelo tipo de
atividade que o aluno realizará para alcançar os objetivos ou metas que
ultrapassem o limite estreito dos resultados individuais.
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Como observado, a aprendizagem cooperativa perpassou por civilizações e apresentou diferentes desdobramentos até o início do século XX. Foi nesse período que testemunhamos a emergência de uma
das raízes teóricas que mais marcam a característica dessa metodologia,
a interdependência. Kurt Koffka, no início da década de 1920, propôs
que os grupos deveriam ser dinâmicos e a interdependência de seus
membros deveria variar (JOHNSON; JOHNSON, 1999; JOHNSON;
JOHNSON; SMITH, 1998). Kurt Lewin, colega de Koffka, reafirmou
essa premissa sugerindo que:
(a) la esencia de un grupo es la interdependencia entre sus miembros (creada por la existencia de objetivos comunes), que da como
resultado que un grupo sea un “todo dinâmico” que funciona de
manera tal que cualquier cambio en el estado de cualquiera de sus
miembros o de cualquier subgrupo afecta el estado de cualquier
otro miembro o subgrupo y
(b) un estado de tensión intrínseco entre los miembros del grupo
motiva el movimiento hacia el cumplimiento de los objetivos comunes7 (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 8, grifos nossos).

Morton Deutsch, inspirado nas ideias de Kurt Lewin – seu professor –, desenvolveu na década de 1940 proposições teóricas sobre as
situações de cooperação e competição. O autor elaborou uma teoria de
interdependência social ao constatar que existem três tipos de estruturas que determinam as características das interações sociais quando
os sujeitos estão reunidos em um grupo (JOHNSON; JOHNSON, 1999;
JOHNSON; JOHNSON, SMITH, 1998; SILVA; ROA; TARAPUEZ,
2005). Essa teoria postula que “el tipo de interdependência que se estructure entre los alunos determinará su forma de interacción u ésta a su

7 Tradução livre: (a) a essência de um grupo é a interdependência entre os seus membros
(criada pela existência de objetivos em comum), o que resulta em um grupo "todo dinâmico" que funciona de modo que qualquer mudança no status de qualquer um dos seus
membros ou qualquer subgrupo afeta o estado de qualquer outro membro ou subgrupo e
(b) um estado de tensão inerente entre os membros do grupo incentiva o movimento no
sentido de alcançar os objetivos comuns.
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vez, determinará los resultados educativos em general”8 (JOHNSON;
JOHNSON, 1999, p. 15).
A teoria da interdependência social de Deutsch nas atividades
grupais influenciou e subsidiou diferentes grupos de pesquisa sobre
aprendizagem cooperativa: David DeVries e Keith Edwards, na
Universidade de Johns Hopkins, desenvolveram “torneos de juegos por
equipos” (TJE); Shlomo e Yael Sharan, em Israel, desenvolveram um
procedimento de investigação em equipe para os grupos de aprendizagem cooperativa; Spencer Kagan desenvolveu um procedimento de
trabalho em grupo intitulado “co-op co-op”.
Nos Estados Unidos emergiram dois diferentes grupos de pesquisas, coordenados por Slavin e David Johnson e Robert Johnson.
Slavin desenvolveu uma ampliação do trabalho de DeVries e
Edwards; David Johnson e Roger Johnson formularam uma ampliação
da teoria de Mortan Deutsch – orientador do professor David Johnson
no doutorado (BERROCAL; ZABAL, 1995; JOHNSON; JOHNSON,
1999; JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998). Na década de 1990,
observou-se a elaboração de diferentes materiais (guias) cooperativos,
bem como de programas de resolução de conflitos e mediação em pares
(JOHNSON; JOHNSON, 1999).

Conceitos, diferenças e unidades teóricas: aportes que
fundamentam a aprendizagem cooperativa
A aprendizagem cooperativa é um conjunto amplo e diversificado de métodos de ensino estruturados em que os alunos “trabalham
juntos, em grupos ou equipes, geralmente em tarefa acadêmicas”9
(BERROCAL; ZABAL, 1995, p. 35).
Para Baudrit (2005, p. 121) “l’apprentissage coopératif semble
être une méthode assez proche de nos pédagogies de groupes dans la
8
9

Tradução livre: O tipo de interdependência que se estrutura entre os estudantes determinará
sua forma de interação, o que, por sua vez, determinará os resultados educativos em geral.
Tradução livre: “un amplo y heterogéneo conjunto de métodos de instruccion estructurados en los que los estudiantes trabajam juntos, en grupos o equipos, en tarea generalmente académicas”.
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mesure où il est question de faire travailler des élèves ensemble, au sein
de petits groupes, lors d’activités scolaires”.
Segundo Slavin (1995) e Johnson e Johnson (1999), Johnson,
Johnson e Smith (1998), a aprendizagem cooperativa apresenta três
aportes teóricos.
Slavin (1995) destaca três perspectivas teóricas que explicam
os efeitos e características da aprendizagem cooperativa: perspectivas
de motivação, perspectivas de coesão grupal, perspectivas cognitivas.
Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson e Smith (1998) afirmam
que a aprendizagem cooperativa sofreu influência das teorias da interdependência social, da teoria cognitivo-evolutiva e da teoria da aprendizagem comportamental. Discutiremos a seguir cada uma dessas vertentes teóricas, começando pelas indicadas por Slavin.
Slavin (1995) afirma que a perspectiva de motivação está centrada na “recompensa sob a qual os alunos operam” (LOPES; SILVA,
2009, p. 5). Para isso é proporcionada uma situação em que alunos do
grupo só conseguirão realizar seus objetivos pessoais se o grupo alcançar o seu. Assim, cada aluno do grupo deve auxiliar os outros, incentivando-os e esforçando-se ao máximo.
As perspectivas de coesão social, explicitadas pelo autor supracitado, advogam que os efeitos e resultados da aprendizagem cooperativa ocorrem por ocasião da união dos membros do grupo, haja vista
que todos devem auxiliar seus parceiros porque desejam o seu sucesso
(LOPES; SILVA, 2009).
As perspectivas cognitivas, segundo Slavin (1995), preveem
que as interações, por si só, melhorarão a aprendizagem dos membros
do grupo por motivos relacionados aos seus processos mentais. Essas
perspectivas se dividem em perspectiva cognitiva de desenvolvimento
e perspectiva cognitiva de elaboração. A primeira constitui-se fundamentalmente na concepção de zona de desenvolvimento proximal,
uma vez que assume que a interação entre os membros do grupo maximiza “seu domínio ou maestria em relação a conceitos fundamentais” (LOPES; SILVA, 2009, p. 5) – essa perspectiva se respalda nos
pressupostos de Vygotsky. A perspectiva de elaboração tem raízes em
investigações da área da psicologia cognitiva e, por sua vez, sustenta o
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fato de que “informações retidas na memória estão relacionadas com
outras anteriormente retidas” (LOPES; SILVA, 2009, p. 5).
Com base nessa perspectiva, Slavin (1995 apud LOPES; SILVA,
2009, p. 5) explica que, para haver aprendizado, o indivíduo tem que
estar envolvido em algum tipo de reestruturação cognitiva ou elaboração. Segundo o autor, “um dos meios mais eficazes de elaborar (refletir formulando juízos, conceitos, categorias) é através da explicação
do material que está a ser elaborado por alguém”, ou seja, “o aluno que
apresenta a explicação aprende muito mais do que num estudo solitário”.
Outras teorias, segundo Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson
e Smith (1998), também fundamentam a aprendizagem cooperativa.
A teoria da interdependência social, formulada por Morton
Deutsch, compreende a cooperação como resultado da interdependência positiva da interação entre os indivíduos em grupo (JOHNSON;
JOHNSON; SMITH, 1998). Essa teoria apresenta três tipos de estrutura:
positiva, quando houver cooperação; negativa, quando houver competição; e a considerada individualista, quando não existir (AURIACPEYRONNET, 2003; CRAHAY, 2000; BAUDRIT, 2005; ROUILLER;
LEHRAUS, 2008; JOHNSON; JOHNSON, 1999; JOHNSON;
JOHNSON; SMITH, 1998; SILVA; ROA; TARAPUEZ, 2005).
Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson e Smith (1998)
apresentaram, na década de 1970, uma ampliação da teoria de Deutsch
centrada especificamente nos mecanismos de resolução construtiva de
conflito (BAUDRIT, 2005).
Para Johnson, Johnson e Smith (1998), o modo como a interdependência social estrutura-se produz a forma como as pessoas interagem, determinando assim seus resultados. Tal pensamento constitui-se como premissa básica da teoria da interdependência social, segundo esses autores.
Para eles a interdependência positiva decorre da promoção da interação
quando as pessoas incentivam e facilitam os empenhos ou esforços mútuos
para todos aprenderem e alcançarem um objetivo em comum; quando isso
ocorre, os autores afirmam haver cooperação. Por outro lado, a interdependência também pode ser negativa, quando a interação apresenta resistência
para oferecer e receber estímulos com vistas a alcançar determinado objetivo; quando isso ocorre, geralmente há, segundo os autores, a prevalência
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de condutas competitivas. Por fim, quando não há intercâmbio entre os
indivíduos, os autores afirmam haver condutas individualistas.
Sobre as propostas de Johnson, Johnson e Smith (1998) quanto à
interdependência positiva, Colomina e Onrubia (2004, p. 281) afirmam
que as diferenças dentre as estruturas que determinam as características
das interações sociais centram-se essencialmente nos objetivos que definem cada uma delas. Conforme os autores, em um contexto de cooperação, cada membro do grupo pode conquistar seus próprios objetivos
desde que e somente se todos os demais também alcançarem os seus.
Em um ambiente competitivo, o indivíduo só alcança os seus objetivos
se os demais não conseguirem alcançar os deles. Imerso em uma situação do tipo individualista, cada membro focaliza somente seus princípios e objetivos. Nas palavras dos autores, “as situações cooperativas
assim defendidas favorecem diretamente a relação e a interação entre os
alunos no processo de aprendizagem”.
Outra perspectiva teórica que embasa a aprendizagem cooperativa, segundo Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson e Smith
(1998), é a teoria cognitivo-evolutiva. Os autores, de forma semelhante a Slavin (1995 apud LOPES; SILVA, 2009), destacam Piaget e
Vygotsky como principais representantes dessa teoria.
A teoria cognitivo-evolutiva compreende a cooperação como
pré-requisito primordial para o desenvolvimento cognitivo, emergindo
e fluindo a partir do gerenciamento de perspectivas à medida que os
sujeitos trabalham para alcançar objetivos em comum (JOHNSON;
JOHNSON, 1999; JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998).
Na concepção de Vygotsky, a construção dos conhecimentos e
a transformação das perspectivas conjuntas em funcionamento mental
interno decorrem dos esforços cooperativos para aprender, entender
e resolver problemas (JOHNSON; JOHNSON, 1999; JOHNSON;
JOHNSON; SMITH, 1998). O conceito de zona de desenvolvimento
proximal (ZDP) referendado por Vygotsky é essencial para a constituição teórica da aprendizagem cooperativa, uma vez que os alunos só
crescerão intelectualmente se trabalharem em cooperação; um aluno
que sabe mais atua na formação de conceitos em amadurecimento de
alunos menos proficientes (JOHNSON; JOHNSON, 1999).
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Para Johnson e Johnson (1999), a aprendizagem cooperativa, do
ponto de vista da ciência do conhecimento, envolve:
modelação, treinamento e um andaime (um quadro de conceitos
que propiciam o entendimento do que está sendo aprendido). Os
aprendizes cooperativos cognitivamente ensaiam e reestruturam
informações para retê-las na memória e incorporá-las em estruturas cognitivas existentes (JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998,
p. 94, grifo nosso).

Esse conceito acerca da reestruturação de informações para retenção na memória nos parece corroborar a perspectiva de elaboração,
anteriormente explicitada por Slavin (1995).
É importante destacar que Johnson e Johnson (1999) e Johnson,
Johnson e Smith (1998) desenvolveram uma teoria controvertida.
Segundo os autores, os caminhos dessa teoria consistem em:
organizar, numa posição, o que é conhecido; advogar tal posição
perante alguém que advoga uma posição contrária; tentar refutar a
oposição contrária enquanto contra-argumenta os ataques contra
a sua própria posição; reverter as perspectivas de modo que a
questão seja vista de ambos os pontos de vista simultaneamente;
e, finalmente, criar uma síntese com a qual todos os lados possam
concordar (JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998, p. 94).

Essa teoria propõe que o confronto de pontos de vistas divergentes entre os estudantes resulta em conflitos de conceitos ou incertezas, criando uma “reconceitualização” e uma busca por informação e
conhecimento. Isso repercute em uma conclusão mais “refinada e mentalmente profunda”. É válido destacar que essa posição defendida por
Johnson e Johnson (1999) se aproxima da teoria do conflito sociocognitivo elaborada por Doise e Mugny (1981).
A última teoria que subsidia a aprendizagem cooperativa citada
por Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson e Smith (1998) é a
condutista/comportamentalista. Essa teoria afirma que os sujeitos trabalham com maior afinco quando são recompensados e não demonstram maior dedicação quando não há nenhum tipo de recompensa ou
castigo – essa teoria nos parece semelhante à perspectiva de motivação
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explicitada anteriormente por Slavin (1995 apud LOPES; SILVA, 2009,
p. 5). A aprendizagem cooperativa, por sua vez, é orquestrada para proporcionar incentivos aos membros de um grupo, com o objetivo de que
eles participem do esforço coletivo.
Johnson e Johnson (1999) e Johnson, Johnson e Smith (1998) explicam que essas três teorias (interdependência social, perspectiva cognitivo-evolutiva e aprendizagem comportamental) constituem-se como base
para a formação de uma unidade teórica da aprendizagem cooperativa.
Essas teorias predizem que a aprendizagem cooperativa proporciona maior
desempenho aos alunos do que quando trabalham em situações de aprendizagem individualista e competitiva. Contudo, os autores afirmam que,
mesmo tendo pontos em comum, essas teorias apresentam diferenças significativas que devem ser explicitadas, visto que a teoria da interdependência
social advoga que os trabalhos cooperativos ancoram-se na motivação intrínseca, que decorre de fatores interpessoais e de um desejo coletivo de alcançar um objetivo em comum. A teoria da aprendizagem comportamental,
por sua vez, estabelece que os esforços cooperativos são fomentados pela
motivação extrínseca, que tem por objetivo buscar recompensas. Para os
autores a “teoria da interdependência social se concentra nos conceitos relacionais lidando com o que acontece entre indivíduos (cooperação existe
só entre indivíduos, não neles), [...] e a perspectiva cognitivo-evolutiva se
focaliza no que acontece dentro de uma pessoa em particular”.
Após a análise das três teorias, Johnson e Johnson (1999, p. 10)
explicitam que a mais desenvolvida, que inspira investigações e está
mais claramente relacionada, é a teoria da interdependência social, haja
vista que proporciona uma definição mais clara e específica de esforços
cooperativos, competitivos e individualistas. Além disso, a teoria da
interdependência social especifica “as condições para a cooperação tornar-se mais eficaz, as consequências mais frequentes para a cooperação
e procedimentos que os professores podem usar para levar à sua prática
a aprendizagem cooperativa”.10

10 Tradução

livre: “las condiciones en las que la cooperación resulta más eficaz; las consecuencias más frecuentes de la cooperación y (c) los procedimientos que los docentes
deben usar para llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo”.
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Diante do exposto, compreendemos a aprendizagem cooperativa
como a organização metodológica do ensino em pequenos grupos em
que os estudantes trabalham juntos a fim de suplementar o seu aprendizado e o de todos do grupo. É um trabalho mútuo de construção de
conhecimentos, almejando a resolução de um problema em comum a
todos os membros de um grupo.
A seguir apresentaremos as discussões acerca da aprendizagem
cooperativa no âmbito da educação.

Aprendizagem cooperativa e educação:
um tema em constante discussão
Diferentes alterações no cenário político-econômico e demográfico provocaram mudanças no papel social da escola, no que diz respeito à aprendizagem “com vista a uma inserção plena na sociedade”
(LOPES; SILVA, 2009, p. ix). Diante dessas alterações, a sociedade
atribuiu à escola a responsabilidade de habilitar os estudantes com competências “que lhes possibilitem trabalhar em equipe, intervir de uma
forma autônoma e crítica e resolver problemas de uma forma colaborativa” (LOPES; SILVA, 2009, p. ix). A necessidade de constituir essas
competências e habilidades é observada no interior da própria escola,
uma vez que esta reflete as características da sociedade da qual faz parte
(LOPES; SILVA, 2009).
No campo da educação, a aprendizagem cooperativa não é um
assunto novo, embora existam instituições (educadores) que evitam utilizá-la, devido ao “mito do gênio individual”, como postulam Johnson,
Johnson e Smith (1998, p. 91). Segundo os autores, a escola ainda advoga um ensino individualista, ignorando a importância de trabalhos
em cooperação para o desenvolvimento de potencialidades da turma
toda: o “isolamento não é o melhor caminho para alimentar esses talentos. Como Watson observou, o gênio criativo é produto de esforços
cooperativos e se desenvolve muito melhor dentro desses esforços”
(JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998, p. 91).
Outros autores (BESSA; FONTAINE, 2002b; CUNHA; SANTOS,
2007; RIBEIRO, 2006) afirmam que a aprendizagem cooperativa não
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é inserida nas estratégias pedagógicas, também, por ainda persistir no
ambiente escolar o pressuposto de que atividades em grupos promovem
desordem na sala, e, por esse motivo, alguns alunos não se beneficiariam dessa estratégia, visto que só alguns trabalham e outros são espectadores. Em ambientes escolares em que predominam essa compreensão
prevalecem as atividades individualizadas em que o professor expõe o
conteúdo para o grande grupo, e os próprios alunos são responsáveis por
assimilar e organizar o aprendizado de forma individual. Esse tipo de
estratégia de ensino, em que os alunos são postos como responsáveis por
suas próprias dúvidas e resolução de problemas, recorrendo sistematicamente a fontes de consultas limitadas, a professores, ou a livros didáticos,
é apontado como um dos motivos do insucesso escolar e desigualdades
sociais na escola (BESSA; FONTAINE, 2002a, b; CUNHA; SANTOS,
2007; FREITAS; FREITAS, 2002). Os alunos que apresentam dificuldades ou dúvidas e provém de meios economicamente desfavorecidos,
submetidos a esse tipo de estratégia de ensino (tradicional), muitas vezes
permanecem com elas, haja vista que esse modelo não favorece a interação entre os alunos e provoca um “apartheid educacional” entre aqueles
que conseguem progredir e aqueles que permanecem com suas dúvidas e
dificuldades (BESSA; FONTAINE, 2002b, p. 138).
Lopes e Silva (2009, p. ix) acentuam essa discussão ao afirmar
que a escola, como instituição social, é a que menos utiliza atividades
cooperativas. Segundo os autores, a prevalência do uso de metodologias que se apoiam essencialmente em aspectos normativos “conduz ao
individualismo e à competição entre os alunos, reforça a exclusão social
e os sentimentos de inadaptação dos que obtêm menor aproveitamento,
e não prepara os jovens para os desafios e as exigências da sociedade”.
Como forma de superar esse cenário, Ainscow (1996) destaca
que os professores precisam disponibilizar diferentes meios que possibilitem a todos os alunos o acesso ao conhecimento. Uma estratégia significativa sugerida pelo autor é explorar os próprios “recursos naturais”
disponíveis na sala ‒ os alunos ‒ através de trabalhos cooperativos.
Alguns autores destacam a aprendizagem cooperativa como ferramenta mais adequada para trabalhar as particularidades dos alunos por
meio de um sistema de coletividade. Essa ferramenta é compreendida
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como uma importante estratégia para a qualificação do trabalho docente
e para a aprendizagem dos educandos (AINSCOW, 2009; BERROCAL;
ZABAL, 1995; BESSA; FONTAINE, 2002a, b; CUNHA; SANTOS,
2007; FREITAS; FREITAS, 2002; JOHNSON; JOHNSON; SMITH,
1998; SLAVIN, 1990; STAINBACK; STAINBACK; JACKSON, 1992).
Outros autores (BERROCAL; ZABAL, 1995; BESSA;
FONTAINE, 2002a, b; COLOMINA; ONRUBIA, 2004; JONHSON;
JOHNSON, 1999) afirmam que, dentre os efeitos das estruturas da
aprendizagem cooperativa, destacam-se duas (macro)conclusões:

a) As estratégias cooperativas apresentam efeitos positivos
em comparação às de natureza competitiva e individual.
Segundo os estudos acima citados, os efeitos foram expressivos
tanto no aspecto do rendimento acadêmico quanto nos de caráter motivacional e atitudinal; bem como nas relações entre os alunos de diferentes etnias, na capacidade de considerar o ponto de vista do outro, no
altruísmo, na autoestima, no tempo de apreensão de conhecimentos, no
maior tempo de realização das atividades, na emergência do pensamento
crítico, no aumento do sentimento de coletividade e na cumplicidade.
Alguns estudos (BERTRAND, 1991; SLAVIN, 1999 apud
RIBEIRO, 2006) sobre a aprendizagem cooperativa evidenciaram que
os trabalhos cooperativos tiveram diferentes repercussões dentre os
alunos de nível fraco, médio e forte:
[...] os fracos podem beneficiar do apoio do grupo e serem bem
sucedidos naquilo que falhavam. Os alunos médios, geralmente
melhoram o seu desempenho e a percepção deles mesmos. Os
melhores alunos, normalmente mais individualistas, aprendem a
trabalhar com os outros, e descobrem um certo prazer em ajudar o
grupo com os seus ensinamentos (RIBEIRO, 2006, p. 47).

Autores como Berrocal e Zabal (1995), Bessa e Fontaine (2002a)
salientam que os efeitos positivos dos agrupamentos cooperativos
quanto ao espaço escolar independem das características dos alunos, dos
níveis de atividades e ensino e da localização da escola, “embora varie
do domínio da aprendizagem” (BESSA; FONTAINE, 2002b, p. 125).
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Ressaltando o exposto acima, Johnson e Johnson (1998 apud
BAUDRIT, 2005, p. 6) afirmam que os grupos de aprendizagem cooperativa devem obedecer a uma heterogeneidade: gêneros diferentes (meninas e meninos), culturas diferentes, níveis de escolaridade diferentes.
Segundo os autores, esse tipo de organização favorece a interação e a
troca entre os sujeitos. A pesquisa por nós realizada resguarda as características dos autores acima citados. Nos baseamos neste princípio para
organizar os grupos experimentais nas salas comuns em nossa pesquisa,
com alunos com e sem deficiência intelectual. Tais grupos, constituídos
por três alunos, eram formados geralmente por meninas e meninos com
níveis conceituais de escrita diferentes. Cada grupo tinha seus parceiros
fixos, sendo um do nível silábico, um do silábico-alfabético e outro do
alfabético. Contudo, eventualmente, esses grupos apresentavam uma
variação, mediante a frequência irregular dos alunos, uma vez que nossa
pesquisa foi desenvolvida em contexto de sala comum. Vale informar
que, mesmo diante dessa variante (frequência dos alunos), os grupos
experimentais conservaram dois padrões: apresentar pelo menos um(a)
aluno(a) de nível alfabético e outro(a) aluno(a) de nível silábico; e ter
pelo menos um menino e uma menina, preservando, assim, a heterogeneidade no interior dos grupos, conforme orientam os autores supracitados ‒ detalharemos os procedimentos do nosso estudo no próximo
capítulo, que trata da metodologia.

b) A efetividade das estratégias cooperativas
apresenta algumas características.
Elas não emergem de modo uniforme e espontâneo, tampouco
em todos os episódios; e sofrem interferência de diferentes variáveis.
Essa segunda conclusão, quanto à efetividade das estratégias de cooperação, demonstra que a concepção sobre a efetividade das estruturas
da aprendizagem cooperativa apresenta pressupostos metodológicos
distintos. É válido ressaltar que das concepções divergentes emergiram
diferentes tipos de estratégias, modalidade ou métodos cooperativos ‒
como pôde ser apreciado anteriormente, quando tratamos do histórico
da aprendizagem cooperativa no início do capítulo.
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Slavin (1983) advogava que a efetividade da aprendizagem cooperativa decorre de combinações particulares entre a estrutura das tarefas e da recompensa (incentivos), bem como de diferentes mediações.
A proposta de Slavin (1983) prevê que os alunos sejam avaliados por si
e recompensados por superarem-se, e não por serem melhores do que os
outros membros ‒ a recompensa é baseada na qualidade do resultado.
Johnson e Johnson (1992), por outro lado, declaram que só a
inclusão de metas e recompensas não efetiva a aprendizagem cooperativa. Para a efetivação da cooperação, Johnson, Johnson e Smith (1998,
p. 94) afirmam ser necessária a presença de cinco elementos-chave: “interdependência positiva, responsabilização individual, interação promotora, habilidades sociais e processamento de grupo”. Os autores explicitam o que cada um desses elementos representa no cenário escolar:
1) A interdependência positiva prevê que o professor deve assegurar que cada estudante perceba “que está ligado(a) a outros de tal
maneira a sentir que não terá sucesso algum a não ser que os outros
também o tenham”. Segundo o autor (p. 94), o professor pode “suplementar” essa interdependência por meio de estratégias como:
recompensas conjuntas (se todos os membros do grupo atingirem
90 por cento ou mais de respostas corretas no teste, cada um receberá cinco pontos de bônus), recursos divididos (dando a cada
membro do grupo uma parte do total das informações exigidas
para completar uma tarefa), e complementar papéis (leitor, verificador, animador, elaborador).

2) A responsabilização individual – também defendida por
Slavin ‒ prevê que o professor deva designar um papel para cada
membro do grupo, de modo que seu desempenho seja avaliado de
forma individual. Esse elemento pode ser realizado por meio de testes
individuais, ou o professor pode solicitar a cada estudante que explique o que apreendeu ao seu colega. O professor também pode observar cada grupo e pode documentar o desempenho e a contribuição dos
membros para a qualidade do grupo – em nossa tese observamos os comportamentos em relação a esses critérios dentre os sujeitos e documentos
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a fim de analisar a incidência, como veremos no capítulo 5. Sobre responsabilização individual, Berrocal e Zabal (1995, p. 48) afirmam que:
cuando es êxito depende del aprendizaje de todos los miembros
del grupo, todos los miembros del grupo aprederán. La responsabilidad se centra en tutorizarse mutualemente y en estar seguros
de que todos los del equipo estén preparados para el examen o
cualquier otra evaluación individual que hay que llevar a cabo a
ayuda del grupo.11

3) O terceiro elemento, interação promotora, é, em nosso ponto
de vista, complementar ao elemento anterior, uma vez que o professor
deve incentivar os alunos a alcançar, “face a face”, o sucesso de todos
os outros membros do grupo, por meio de assistências, incentivos verbais, valorização dos esforços do grupo, esclarecimentos dos conhecimentos trabalhados, feedbacks e problematização dos conteúdos tratados. Segundo os autores, fazer isso implica processos cognitivos e
de natureza interpessoal, que ocorrem com uma formação de grupos
pequenos (de dois a quatro membros).
4) O penúltimo elemento, habilidades sociais, trata da responsabilidade dos professores de ensinar aos alunos as habilidades sociais
necessárias e adequadas para o trabalho em grupo. O professor também
observa e intervém no sentido de aferir se essas habilidades estão
sendo aplicadas de forma adequada. Nas palavras dos autores Johnson,
Johnson e Smith (1998, p. 94):
[...] pedir a indivíduos não capacitados para cooperar tende a se
transformar em coisa fútil. Liderança, tomada de decisão, construção de confiança, comunicação e as habilidades para administrar conflitos são coisas que devem ser ensinadas com tanta precisão e tanto senso de propósito quanto as habilidades acadêmicas.

11 Tradução

livre: quando o êxito depende da aprendizagem de todos os membros do
grupo, todos os membros do grupo aprenderão. A responsabilidade individual se centra
em tutorizar a si e ao outro de forma mútua de modo que todos do grupo estejam preparados para o exame/atividade ou qualquer outra avaliação individual que necessite da
ajuda do grupo.
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5) O último elemento, processamento de grupo, trata de informar
que os alunos necessitam de tempo para aprender a trabalhar em cooperação ‒ ao nosso olhar, uma conscientização grupal por meio de oficinas
cooperativas através da produção escrita. Para isso, o professor, com os
alunos, deve identificar quais estratégias maximizam o aprendizado de
cada membro e o do grupo.
Como observado, para que o trabalho de cooperação se efetive,
o professor apresenta um papel importante, pois será ele quem articulará as atividades e os alunos nos pequenos grupos, encorajando-os, liderando-os e também cooperando com eles durante as diferentes situações (AINSCOW, 1996, p. 56). O trabalho em pequenos grupos, para
ser constituído como aprendizagem cooperativa, não consiste em uma
substituição do trabalho docente ‒ deve ser compreendido como um dos
instrumentos que estruturam o trabalho, o estudo nos grupos e a responsabilidade de cada membro (SLAVIN, 1999; CUNHA; SANTOS, 2007).
Com isso o professor não deve deixar os grupos sob a responsabilidade dos alunos mais proficientes; o papel do professor durante
as atividades cooperativas vai além da formação dos grupos; ele é
um articulador, mediador, incentivador, provocador e construtor de
conhecimentos para os alunos nos pequenos grupos. Ao trabalhar com
a aprendizagem cooperativa, o professor deve compreender que os
grupos não se restringem a um simples agrupamento de indivíduos
(CUNHA; SANTOS, 2007; JOHNSON; JOHNSON, 1992; RIBEIRO,
2006), mas, sim, constituem uma oportunidade de construção de saber
coletiva, e, para que isso se efetive, deve-se levar em conta a qualidade dos agrupamentos.
A aprendizagem cooperativa, portanto, constitui-se primordialmente pela forma de grupos de trabalhos, entretanto não são todos os
grupos de trabalhos que podem ser intitulados grupos cooperativos
(MOREIRA, 2011).
Bessa e Fontaine (2002a, p. 157-158) definem a aprendizagem
cooperativa como uma estratégia de ensino-aprendizagem que utiliza
díades como recurso primordial do trabalho pedagógico, distinguindo
três formas de realizá-la:
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[...] a aprendizagem cooperativa (no sentido estrito do termo), que
utiliza pequenos grupos de três ou quatro indivíduos, com diferentes níveis de competências; a explicação por pares, que agrupa
os alunos em díades constituídas por indivíduos com níveis de
competência diferentes, cabendo ao mais competente o desempenho do papel de tutor; e a colaboração entre pares, que agrupa
igualmente os indivíduos em diádes, constituídas por indivíduos
com o mesmo nível de competência.

A constituição de grupos de trabalhos cooperativos obedece, a
priori, à interdependência social (anteriormente discutida), à heterogeneidade dos grupos e ao cumprimento de fases que devem ser seguidas
e apreendidas pelos membros dos grupos, e não realizadas de improviso (BERROCAL; ZABAL, 1995). Ulric Aylwin (1994, n.p.), ao tratar
sobre a qualidade dos grupamentos e a importância das escolhas de
cada aluno para a composição dos grupos, nos diz que: “dans l'apprentissage coopératif, tous les aspects de l'activité du groupe sont sciemment choisis, disposés et contrôlés pour assurer le maximum d'apprentissages et de retombées socio-affectives”.12
Segundo Johnson e Johnson (1999), existem diferentes tipos de
grupos de trabalhos utilizados em sala de aula.
• Grupo de pseudoaprendizagem: esse tipo de grupo de trabalho prevê uma formação individualista, pois os alunos, mesmo
em grupo, não trocam experiências, não dialogam, não interagem, haja vista que estão centrados em seus próprios objetivos.
Carratero et al. (1998) informam que nesse tipo de formação
estão presentes aspectos de competitividade. Segundo Ribeiro
(2006), os alunos anseiam alcançar seus objetivos, terminando suas
atividades mais rápido do que os membros do seu grupo. Nesse tipo
de agrupamento, os alunos percebem seus colegas como rivais e
ocultam informações e materiais.
12 Tradução

livre: na aprendizagem cooperativa, todos os aspectos da atividade do grupo
são deliberadamente escolhidos, organizados e controlados para garantir o máximo de
aprendizagem e benefícios de natureza socioemocionais.
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Johnson, Johnson e Holubec (1999) informam que esse grupo
apresenta menor qualidade de trabalho. De acordo com Moreira (2011),
essa organização se desenvolve de maneira individualizada. Segundo
os autores, os alunos devem aprender a trabalhar cooperativamente, e
os professores são os responsáveis por esse aprendizado.
• Grupo de aprendizagem tradicional: esse grupo é formado
com base em uma relativa homogeneidade quanto ao rendimento
acadêmico. Existe também uma espécie de concordância entre os
membros do grupo quanto à divisão do trabalho, mas não há uma
interdependência, visto que alguns alunos são sobrecarregados
e outros aguardam as informações destes, que geralmente apreciam trabalhar sozinhos como maneira de autoafirmação diante
dos membros e dos educadores.
• Grupo de aprendizagem cooperativa: esse tipo de grupo,
como mencionado anteriormente, prevê condições específicas para
sua efetivação. Segundo Johnson e Johnson (1999), os alunos, a
priori, devem ser instruídos a trabalhar em grupos cooperativos e
incentivados para a realização e cumprimento das atividades.
Deve ser explicitado aos estudantes que eles somente alcançarão
o sucesso da atividade se os demais também o alcançarem. É importante que cada estudante exerça uma função no grupo e trabalhe para
que cada membro desempenhe a sua com qualidade.
Esse aspecto do grupo de aprendizagem cooperativa reflete o auxílio e a mediação que os alunos desempenham entre si. Esses aspectos
(auxílio e mediação) são de suma importância para os alunos com deficiência intelectual em contexto de cooperação, uma vez que estes apresentam fragilidade no campo da metacognição quanto ao aspecto da
autorregulação (FIGUEREDO; POULIN; ARARUNA, 2016) – caso
um aluno do grupo ou mesmo o aluno com deficiência apresente dificuldades, certamente os demais do grupo irão auxiliá-los, haja vista que a
dificuldade de um dos membros pode influenciar o desempenho de todo o
grupo (FRAILE, 1998). Nesse tipo de grupo, os alunos são incentivados
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a dialogar, a partilhar experiências, a ouvir o outro e a buscar compreendê-lo, planejando estratégias de resolução de problemas e avaliando
o desempenho individual e grupal. Essas ações (partilhar, ouvir etc.)
podem promover o reconhecimento e o respeito às potencialidades e aos
limites dos colegas, possibilitando, assim, a construção de formas que
maximizem as primeiras e minimizem as dificuldades.
• Grupo de aprendizagem cooperativa de alto rendimento:
esse tipo de grupo inclui os mesmos requisitos da constituição do
grupo anterior. Entretanto, os membros apresentam rendimentos
qualitativamente maiores. Nesse grupo, os membros demonstram
maior compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento
das atividades, bem como maior respeito e atenção aos membros,
maximizando as mediações entre si. Johnson, Johnson e Holubec
(1999) afirmam que o grupo de alto rendimento não é comum,
pois a maioria dos alunos não alcança esse nível de rendimento.
A aprendizagem cooperativa constitui-se como estratégia pedagógica eficiente para proporcionar participação e valorização social,
promover interação e enriquecer a aprendizagem de todos os alunos, de
forma que eles possam se reconhecer e reconhecer o outro como fonte
de conhecimento (AINSCOW, 1996; SLAVIN, 1990; STAINBACK;
STAINBACK; JACKSON, 1992). Diferentes autores ressaltam que o
uso dessa estratégia desperta nos alunos sentimentos de cooperação, reciprocidade, compreensão, além da capacidade de reconhecer e aceitar
as diferenças (CUNHA; SANTOS, 2007; GAUTHIER; POULIN,
2003; VINAGREIRO; PEIXOTO, 2000).
O que está em questão é a valorização do papel social do outro
como cidadão e sujeito de potencialidades, que pode contribuir, cooperar com novos conhecimentos e fomentá-los, sobretudo, a partir da
interação com os pares. Para que isso seja possível, a escola exerce um
papel primordial para a construção e ampliação de ações socioeducativas em prol da valorização e do respeito a todos os educandos, dentro
e fora da comunidade escolar (FIGUEREDO, 2010; POULIN, 2010).
E, para que isso se efetive, os professores devem propor atividades
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diversificadas em que haja a participação ativa de todos os alunos,
independentemente de suas condições físicas, sociais, econômicas e
intelectuais. As atividades cooperativas poderão ser trabalhadas com
os alunos de níveis de compreensão e desempenho diferentes, “em que
não se destacam os que sabem mais ou os que sabem menos [...] as
atividades são exploradas, segundo as possibilidades e interesses dos
alunos” (MANTOAN, 2008, p. 63), que se reconhecem como sujeitos
autônomos e ativos dessa construção.
A literatura revisada, bem como os resultados do nosso estudo,
sugere que a aprendizagem cooperativa favorece a interação entre os
alunos em contexto de sala comum, visto que permite a cada um dos
participantes da equipe sentir-se como alguém que contribui verdadeiramente para o processo de construção de conhecimento e, assim, torna-se sujeito ativo e verdadeiramente integrante da turma, logo incluído
no processo educativo.
Embora se verifiquem algumas diferentes nuanças entre os autores da área quanto à aplicabilidade da aprendizagem cooperativa,
constata-se uma forte coerência entre estes no que diz respeito à concepção de cooperação e à sua importância no processo de aprendizagem dos sujeitos.
O ser um humano é fundamentalmente um ser gregário, e a interação social tem um papel central na evolução do seu pensamento, aspecto que é frequentemente pouco considerado pelo meio educacional.

CAMINHOS PERCORRIDOS:
aportes metodológicos da investigação

Curiosidade, criatividade, disciplina e especialmente paixão são
algumas exigências para o desenvolvimento de um trabalho criterioso, baseado no confronto permanente entre o desejo e a realidade (GOLDENBERG, 2004, contracapa).

N

este livro discutiremos os resultados referentes à emergência de comportamentos proativos que caracterizaram protagonismo
de alunos com deficiência intelectual em grupos cooperativos durante a
produção escrita em sala comum.
Para o desenvolvimento da pesquisa, realizamos seis procedimentos metodológicos. No presente capítulo apresentaremos o detalhamento de quatro destes seis procedimentos, os quais consideramos
de maior relevância para ilustrar a pesquisa, a saber: estudo exploratório do campo da pesquisa e delimitação do perfil dos sujeitos; estudo-piloto; observação das condutas individuais e interpessoais dos
alunos com e sem deficiência intelectual em sala comum; e desenvolvimento de sessões de produção escrita em contexto de aprendizagem
cooperativa em cada turma do grupo experimental (GE) a partir do uso
de diversos gêneros textuais. Esses procedimentos serão apresentados
separadamente a seguir.
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Estudo exploratório do campo da pesquisa
e delimitação do perfil dos sujeitos
A opção pela escola comum se deu por acreditarmos que esse
contexto pode provocar mudanças sociais, cognitivas e socioafetivas
em todos os alunos, constituindo-se como um ambiente ideal para a
promoção de aprendizagens (TRONCOSO; DEL CERRO, 2004) e para
a emergência de comportamentos proativos importantes para o desenvolvimento de diferentes habilidades.
Quatro critérios foram estabelecidos em nosso estudo para a participação dos sujeitos da pesquisa:
• Apresentar deficiência intelectual;
• Ser capaz de produzir escrita silábica;
• Estar matriculado nas séries iniciais do Ensino Fundamental
(1º, 2º, 3º anos) da Rede Municipal de Fortaleza;
• Ter idade entre 7 e 11 anos – esse intervalo refere-se à faixa
etária dos alunos que estão (ou deveriam estar) em processo de
alfabetização, se considerarmos a temporalidade etária do ciclo
de alfabetização estabelecido pelo Pacto pela Alfabetização na
Idade Certa (programa de instância federal que orienta as práticas
e a organização dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental);
• Frequentar o Atendimento Educacional Especializado.
Visitamos 63 escolas da Rede Municipal de Fortaleza, mas somente quatro destas apresentaram alunos com deficiência intelectual que
obedeciam aos quatro critérios de seleção determinados para a pesquisa.
No estudo exploratório nos deparamos com algumas dificuldades
significativas, como baixa assiduidade dos alunos com deficiência intelectual; alunos com nível conceitual de escrita silábico fora da faixa etária
ou série estabelecida pela pesquisa; e alunos dentro da faixa etária e série,
mas com níveis conceituais distintos daqueles estabelecidos.
Em duas escolas (A e B) selecionamos três turmas, nas quais
foram organizadas e desenvolvidas atividades de produção de textos
em grupos a partir da metodologia da aprendizagem cooperativa. Entre
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essas três turmas, uma delas (2º ano) apresentava dois alunos13 com
deficiência intelectual e as demais (2º e 3º anos), um aluno com esse
tipo de deficiência em cada turma, totalizando quatro alunos com deficiência, que constituíram o grupo experimental (GE) do estudo.
Na outra escola (C) selecionamos uma turma (2º ano) na qual contamos com dois alunos com deficiência intelectual, que atuaram como
sujeitos do grupo de controle (GC), uma vez que nesse espaço não foi
realizada nenhuma atividade de produção textual com a metodologia da
aprendizagem cooperativa. Contudo, nesse grupo foram aplicados os
pré-testes e pós-testes de escrita. Por fim, na quarta escola (D) selecionamos uma turma (3º ano) que apresentava apenas um aluno com deficiência intelectual – nessa turma realizamos somente o estudo-piloto.
A síntese do perfil dos sete alunos que participaram do nosso
estudo encontra-se na tabela a seguir.
Tabela 1 – Síntese do perfil dos sujeitos da pesquisa
Grupos

G.E.

G.C.
E.P.

Sujeitos

Ano/escola

Faixa etária

Gustavo

2º ano do EFI – Escola A

9 anos

Marcos

2º ano do EFI – Escola B

10 anos

Ycaro

2º ano do EFI – Escola B

9 anos

Paulo

3º ano do EFI – Escola B

10 anos

Cauan

2º ano do EFI – Escola C

9 anos

Kauê

2º ano do EFI – Escola C

10 anos

João

3º ano do EFI – Escola D

9 anos

Fonte: Silva (2016).
Legenda: EFI: Ensino Fundamental I / G.E.: Grupo experimental / G.C.: Grupo de controle
/ E.P.: Estudo-piloto.

Optamos pelos sujeitos das turmas das escolas A e B para compor
o grupo experimental por essas escolas apresentarem menor distância
entre si, facilitando o deslocamento dos pesquisadores até elas.
Em contrapartida, as escolas C e D distanciavam-se das demais, sendo inviável o deslocamento até elas durante o período de
13 Os

nomes dos sujeitos aqui apresentados são fictícios para preservar sua identidade.
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desenvolvimento das sessões semanais de produção escrita em contexto de aprendizagem cooperativa. Portanto, estas atuaram em nosso
estudo como grupo de controle e estudo-piloto, respectivamente.
É importante destacar que a presença do GC nos permitiu comparar os dados obtidos nos pré-testes e pós-testes de escrita, analisando
assim as implicações da aprendizagem cooperativa para os alunos com
deficiência intelectual do GE.
Tendo em vista a análise dos comportamentos quanto ao protagonismo dos alunos com deficiência nos grupos cooperativos, consideramos neste livro os dados das sessões de produção escrita em cada uma
das turmas do GE. Após a seleção dos sujeitos da pesquisa, realizamos
o estudo-piloto, apresentado a seguir.

Estudo-piloto
O estudo-piloto nos permitiu ajustar aportes metodológicos importantes para a constituição das atividades de escrita em contexto de
aprendizagem cooperativa nas sessões realizadas com as salas do GE.
Esse estudo foi feito na escola D, em que se encontrava matriculado um aluno com deficiência intelectual no 3º ano do Ensino
Fundamental. Realizamos três atividades de produção escrita em grupo
durante uma semana, em dias alternados (segunda, quarta e sexta-feira).
Nos encontros apresentamos à turma o objetivo da atividade, que
consistia na produção de um texto em grupo. Nesses encontros não estabelecemos nenhuma regra sobre organização de grupo, aprendizagem
cooperativa ou estratégia de escrita para produção do texto. Informamos,
apenas, que os grupos deveriam ser constituídos por três alunos. Assim,
deixamos a formação dos grupos sob a organização dos próprios estudantes, e, como esperado, essa organização pautou-se sob os critérios de
afinidades socioafetiva e de proficiência na leitura e na escrita. Observamos
que os estudantes com baixo desempenho acadêmico, aqueles com status
social menos favorecido em comparação com outros da sala e o aluno com
deficiência intelectual não tinham sido escolhidos por nenhum grupo.
Diante disso, explicitamos para a turma que todos deveriam
integrar as equipes de trabalho e que estas deveriam apresentar uma
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variedade de gêneros e aprendizagem para uma melhor funcionalidade
nas atividades – a heterogeneidade de gêneros, de culturas e de nível
de aprendizagem é orientada pela literatura (JOHNSON; JOHNSON,
1990; BAUDRIT, 2005) como aspecto importante para a organização
de grupos cooperativos. Posteriormente, os pesquisadores reorganizaram os grupos de forma que apresentassem pelo menos um aluno
com nível silábico (que, por sua vez, seria o escritor do grupo), um
aluno alfabético e pelo menos uma menina, sendo o grupo composto
por três membros da turma – aqueles critérios elencados pela turma
não foram considerados para essa nova organização.
Essa turma-piloto continha cerca de 21 alunos, o que nos possibilitou organizar 7 grupos. Para a delimitação das responsabilidades, entregamos para cada membro uma ficha com o nome de sua função no grupo.
No grupo havia um aluno com a função de escritor, outro com a de regulador do tempo e animador e, por fim, outro estudante com a de orientador
da produção textual. Tais funções, representadas por fichas de papel, são
indicadas por Lopes e Silva (2008, 2009) como suporte às atividades de
grupos cooperativos. Em sala, essas fichas foram apresentadas aos alunos
como aspectos importantes para a execução de seus papéis no grupo, destacando-se a função de cada aluno para realização e conclusão da atividade.
No interior dos grupos do estudo-piloto observamos comportamentos de indiferença por parte dos colegas em relação à presença do
aluno com deficiência, daqueles mais tímidos ou com nível de escrita
inicial do tipo silábico.14
Também observamos um alto índice de conversas paralelas no
interior dos grupos e entre eles, o uso inadequado das fichas das responsabilidades e a prevalência do “gênio individual”15 (JOHNSON;
JOHNSON; SMITH, 1998, p. 91) na maioria dos grupos. Outro aspecto
que sobressaiu foi o demasiado uso da soletração (ditado de letras)
como estratégia funcional para a escrita do texto em grupo. Buscando
14 Escritas

com características iniciais de fonetização, conforme orientação psicogenética
fundamenta por Ferreiro e Teberosky (1999).
15 Essa expressão representa a concentração da resolução da atividade em um dos participantes do grupo, o qual demonstra maior expertise ou liderança, não permitindo que os
demais realizem atribuições importantes para a conclusão da atividade.
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controlar essas problemáticas para quando estivéssemos nas sessões
com o grupo experimental, construímos a partir dessa experiência-piloto dois instrumentos.
O primeiro instrumento tinha por objetivo auxiliar na qualidade
das interlocuções no grupo, visto que o barulho devido às conversas
paralelas e o desrespeito à fala dos colegas foram aspectos que sobressaíram ao longo das atividades no estudo-piloto. Esse instrumento, intitulado em nosso estudo como bastão de comunicação, foi construído
artesanalmente, composto por um bastão de madeira (semelhante a um
palito) com um cartum na ponta que continha duas faces, como demonstra a imagem abaixo:
Imagem 1 – Instrumento de interlocução nos grupos cooperativos

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Em uma das faces desse instrumento havia a imagem de uma boca
aberta, representando a permissão para a fala. Na outra face, três imagens:
duas orelhas, dois olhos e uma boca fechada, as quais representavam a
posição de ouvinte e de observador atento à fala do colega do grupo.
Esse instrumento funcionava da seguinte maneira: quando um
membro do grupo estivesse com a face da imagem da boca aberta visível,
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os demais estariam com a outra face para cima, demonstrando que estavam atentos à fala do colegas e sinalizando mediante o posicionamento
desse instrumento que, naquele momento, não havia permissão para a fala.
Essa organização permitiu vivenciarmos no interior dos grupos princípios
que regem o critério habilidade social, quanto às regras de interlocução.
O segundo instrumento correspondia a crachás suspensos por fita
no pescoço. Os crachás tiveram por objetivo auxiliar a compreensão
de um dos critérios da aprendizagem cooperativa, responsabilidades
individuais. Em nosso estudo também elaboramos responsabilidades
comuns a cada membro do grupo, a fim de que estes constituíssem a
autorregulação de forma autônoma.
A opção por crachás se deu devido à necessidade de os alunos
(com e sem deficiência intelectual) manterem as mãos livres durante
as atividades de escrita. Fichas coladas na mesa ou fichas de papel entregues a cada membro do grupo, como sugerem Lopes e Silva (2008,
2009), demonstraram dificultar o andamento das atividades, visto que
os alunos faziam delas uso inadequado, derrubando-as constantemente,
jogando-as uns no outros, batendo nos colegas ou abandonando-as.
Construímos artesanalmente três crachás que representavam papéis e funções distintas, conforme demonstra a imagem a seguir.
Imagem 2 – Crachás das responsabilidades individuais

Fonte: banco de dados da nossa investigação.
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O crachá com fita verde apresentava imagem de uma folha pautada, sendo utilizado por alunos com nível de escrita silábico, para indicar
o exercício da função de escritor do grupo, mas também de regulador das
conversas paralelas, animador do grupo e controlador do tempo.
O crachá com fita laranja apresentava a imagem do Peter Pan
e era utilizado por alunos em transição para o nível alfabético, sendo
sua função regular o grupo com estratégias face a face motivacionais ‒
esses alunos também construíam estratégias de escrita para solucionar
problemas durante a produção escrita e controlavam o tempo.
O crachá com fita amarela apresentava a imagem da letra A e
era utilizado pelos alunos com nível de escrita alfabético, cuja função
era auxiliar na construção do texto escrito, incentivando os alunos com
crachá verde (alunos com nível silábico, como era o caso do aluno com
deficiência intelectual) e crachá laranja a refletir sobre o sistema de escrita alfabético. Sua função comum a todos era a de regulador do tempo.
Os crachás possibilitaram aos grupos experimentais constituir autorregulação, principalmente quanto às brigas de natureza socioafetiva, que eram bastante preponderantes, visto que, dentre as
responsabilidades de cada membro da equipe identificadas nos três
crachás, havia mais uma função comum a todos, a de regular brigas e
adversidades no interior do grupo.
Essa atenção aos detalhes metodológicos em nossa pesquisa foi
inspirada nas premissas de Ulric Aylwin (1994, n.p.), que argumenta: “na
aprendizagem cooperativa, todos os aspectos da atividade do grupo são
deliberadamente escolhidos, organizados e controlados para garantir o
máximo de aprendizagem e benefícios de natureza socioemocional”.16
Tínhamos como meta que os instrumentos construídos (bastões
e crachás), dada a experiência-piloto, ficassem em desuso ao longo da
pesquisa com o GE, e as regras para a constituição da aprendizagem
cooperativa, internalizadas. Por meio do uso dos dois instrumentos almejamos, como de fato ocorreu ao longo da pesquisa com o GE, que o

16 Tradução

livre: “dans l'apprentissage coopératif, tous les aspects de l'activité du groupe
sont sciemment choisis, disposés et contrôlés pour assurer le maximum d'apprentissages
et de retombées socio-affectives”.
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respeito à fala dos colegas e a espera pela própria vez fossem apreendidos de tal forma que se tornassem condutas espontâneas e fluidas no
interior dos grupos cooperativos, sem a necessidade da mediação dos
referidos instrumentos ou da intervenção dos pesquisadores.
Dadas as necessidades de regulação do tempo no estudo-piloto,
levamos às sessões um relógio de parede para os grupos controlarem o
tempo de desenvolvimento da atividade ‒ essa função, controle do tempo,
também foi uma das responsabilidades comuns aos membros do grupo.
A seguir apresentaremos a observação participante nas turmas do GE
a fim de organizar a constituição dos grupos, realizada após o estudo-piloto.

Observação participante
A observação participante teve por objetivo selecionar os colegas
que constituíram os grupos como os sujeitos com deficiência intelectual. Para isso observamos as condutas interpessoais entre os alunos
com e sem deficiência. Esse procedimento ocorreu nas três turmas participantes do GE por cinco dias durante quatro horas, totalizando 60
horas de observação em cada sala e 180 horas de observação no total.
Durante essa etapa não observamos afinidade dos alunos em relação aos sujeitos com deficiência e, de forma recíproca, também não
evidenciamos nenhuma relação afetuosa destes com seus colegas de
sala ao ponto de serem esses elementos determinantes para a constituição do GE. Assim a composição dos grupos experimentais nas três
salas obedeceu ao critério de proficiência na língua escrita.

Organização das sessões de produção escrita em
contexto de aprendizagem cooperativa: alunos com e sem
deficiência intelectual em grupo na sala comum
Johnson e Johnson (1990 apud BAUDRIT, 2005, p. 6) afirmam
que os grupos de aprendizagem cooperativa devem obedecer a uma heterogeneidade de gêneros (meninas e meninos), de culturas e de nível
de aprendizagem. Tendo-se em vista essa premissa, nas três salas participantes do nosso estudo, as 35 sessões foram realizadas em grupos
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com todos os alunos, totalizando 140 sessões de produção escrita em
grupo incluindo os sujeitos com deficiência intelectual. Em cada sala
havia em média 30 alunos, o que nos possibilitou a formação de cerca
de 10 grupos em cada sala participante.
Devido à observação participante, cada grupo tinha seus integrantes fixos, um do nível silábico, um do silábico-alfabético e outro
do alfabético. Eventualmente, esses grupos apresentavam uma variação,
mediante a frequência irregular de alguns alunos na escola. Contudo,
mesmo diante dessa variante (frequência irregular), todos os grupos
das três salas do GE conservaram dois padrões: apresentar pelo menos
um(a) aluno(a) de nível alfabético e outro(a) aluno(a) de nível silábico;
e ter pelo menos um menino e uma menina, preservando, assim, a heterogeneidade no interior dos grupos. Os professores das turmas selecionadas, como colaboradores da pesquisa, foram fundamentais nessa
organização, visto que eles detinham as avalições de todos os alunos e
apresentavam conhecimentos sobre suas condutas.
Para a vivência da aprendizagem cooperativa se fazem necessários, segundo diferentes autores (BERROCAL; ZABAL, 1995;
JOHNSON; JOHNSON, 1991, 1997, 1999; JOHNSON; JOHNSON;
SMITH, 1998), a compreensão do conceito de interdependência social,
o cumprimento simultâneo dos cinco critérios dessa metodologia e o
respeito às suas fases de desenvolvimento, as quais devem ser seguidas
e apreendidas pelos membros dos grupos para não serem realizadas de
improviso. Para isso, em nosso estudo, fez-se necessária uma instrução
prévia às atividades de produção escrita em grupo com a aprendizagem
cooperativa, conforme orientações de Johnson, Johnson e Holubec
(1999) e Lopes e Silva (2008, 2009).

Instrução prévia às atividades em grupo em contexto de
aprendizagem cooperativa
De maneira geral, a instrução prévia apresentou três etapas: a primeira centrava-se na compreensão do conceito de aprendizagem cooperativa com foco na interdependência social e na explanação dos cinco
critérios fundamentados por Johnson e Johnson (1991, 1997, 1999).
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Discutimos e construímos nas três salas do GE, separadamente, quadros com suas releituras e interpretação quanto aos referidos critérios, de
modo que todos apreendessem a proposta de trabalho. A releitura desses
critérios foi registrada mediante a fala dos alunos e fixada em cada sala.
Vale ressaltar que os alunos, ao longo das produções em grupo, recorriam constantemente aos quadros para explicitar alguma regra ou corrigir alguma conduta que fosse de encontro à proposta cooperativa.
Como segunda etapa da instrução prévia, apresentávamos uma
situação-problema a partir de diferentes portadores de texto (jornal,
revista) e discutíamos coletivamente as possibilidades de realizar um
registro escrito sobre o referido problema. Diante disso, trabalhávamos a estrutura de um determinado gênero textual e sua funcionalidade para aquela ocasião.
Ao longo das 35 sessões, trabalhamos diferentes gêneros,
como lista, bilhete, convite, receita, anúncio e notícia. Consideramos
importante a variação de gêneros,17 pois mostrou aos alunos com e
sem deficiência das turmas experimentais como a sociedade organiza-se em relação ao uso da escrita em situações reais do cotidiano dos
alunos; e os gêneros representam de forma visível essa organização,
pois auxiliam em sua construção por meio de atividades enunciativas,
intenções e “outros aspectos, envolvendo crucialmente linguagem”
(MARCUSCHI, 2011, p. 25).
Como terceira etapa da instrução prévia, apresentávamos ou retomávamos regras e estratégias de mediação a serem utilizadas no interior dos grupos, a partir da avaliação realizada pelos próprios alunos das
turmas, exercitando o quinto critério da aprendizagem cooperativa, processamento de grupo. Algumas dessas estratégias de mediação foram
construídas pelos próprios alunos devido às experiências em grupos.
Essas estratégias foram registradas pelos pesquisadores em folha de
papel madeira e fixadas em cada uma das salas para que todos os alunos
tivessem acesso a elas quando necessário.

17 A

escolha e a repetição dos tipos de gêneros variaram conforme o planejamento de
cada sala participante. Tentamos nos aproximar do planejamento dos professores das
turmas envolvidas.
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Dentre as estratégias sugeridas pelos grupos podemos destacar:
deixar o colega escrever inicialmente de forma espontânea; enfatizar o
som das palavras ou sílabas em vez de ditá-las; dar exemplos de palavras com o mesmo som inicial, medial e final; incentivar o aluno responsável pela produção a pensar sobre a escrita do texto coletivo, pedindo a ele para sempre expressar-se oralmente. Tais estratégias eram
enunciadas geralmente pelo aluno com nível alfabético que possuía o
crachá com fita amarela e imagem da letra A.
A instrução prévia apresentou variação de tempo e de temáticas
ao longo das sessões, conforme constituíam-se a interação nos grupos
e a compreensão das regras para a aplicação da aprendizagem cooperativa. Nas sessões intermediárias (16ª a 20ª), por exemplo, observamos
que os cinco critérios para a implantação da aprendizagem cooperativa
já haviam sido apreendidos por grande parte dos alunos das três turmas
participantes, não sendo mais necessário tratá-los como pauta de explanação. Contudo esses critérios foram constantemente retomados como
pontos de autoavaliação dentre os grupos a fim de analisar se estavam
(ou não) sendo vivenciados.
Durante a instrução prévia discutíamos também as particularidades da escrita espontânea dos alunos com crachás verdes (nível silábico), a qual, até o final do primeiro período (da 1ª à 5ª sessão), era
considerada errônea pelos membros dos grupos.
Ainda ao longo da instrução prévia, destacávamos a importância
do planejamento da atividade antes da escrita do texto a fim de que os
membros discutissem o que fariam e como iriam estruturar e organizar
sua produção. Esse planejamento era exercido pelos alunos com crachá
verde (os alunos com deficiência intelectual) como uma de suas funções, tendo o colega de crachá laranja (com nível silábico-alfabético)
como incentivador da emergência e construção de ideias e o aluno com
nível alfabético (crachá amarelo) como organizador dessas ideias.
Durante a produção em grupo os alunos com o crachá verde (nível
silábico) levantavam hipóteses sobre a composição do texto (estrutura
e assunto). Quando esses alunos não faziam tal função, os colegas o
ajudavam a elucidar alguma dúvida ou dificuldade, incentivando-o a
verbalizar suas ideias e hipóteses.
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Após o planeamento, os grupos realizavam a escrita do texto. Os
alunos com crachá amarelo e laranja incentivavam o terceiro a realizar
a escrita espontânea das ideias planejadas, pedindo que escrevesse uma
frase por vez; cada frase era corrigida pelos dois colegas a partir de
diferentes mediações. Essas mediações eram baseadas na comparação
de letras e sílabas semelhantes e diferentes, com ênfase na entonação de
voz para que o aluno com nível silábico notasse o som, bem como era
realizada a comparação da frase espontânea com a convencional ‒ a escrita dessa segunda frase para correção sempre era realizada pelo aluno
com nível silábico-alfabético (crachá laranja) a fim de que o grupo todo
refletisse sobre o sistema de escrita alfabético. Após a conclusão do
texto, o aluno com crachá amarelo (nível alfabético) lia o texto para seu
grupo como forma de avaliar a necessidade de realizar alguma alteração
na produção.
Em seguida todos os grupos da turma apresentavam suas produções e, de forma coletiva, avaliavam a proposta de atividade. Nesse momento coletivo com toda a turma, os grupos também realizavam avaliações acerca das interações no interior do grupo com os pesquisadores
e professores de sua turma ‒ nesse último momento vivenciávamos o
quinto critério da aprendizagem cooperativa, processamento de grupo.

A DINÂMICA NO INTERIOR DOS GRUPOS
COOPERATIVOS

O

E... é tão bonito quando a gente entende.
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão
bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais
que a gente pense estar.
(Gonzaguinha – Caminhos do coração)

presente capítulo tem por objetivo apresentar a trajetória
da emergência e da constituição de comportamentos proativos que caracterizaram o protagonismo de alunos com deficiência intelectual em
grupos cooperativos durante a produção escrita em sala comum.
O capítulo apresenta duas sessões. A primeira expõe dados quantitativos acerca dos comportamentos considerados adequados e inadequados do ponto de vista da aprendizagem cooperativa e para a emergência do protagonismo dos alunos com deficiência intelectual.
A segunda sessão apresenta a descrição da dinâmica de trabalho
no interior dos grupos. Essa descrição se faz importante para contextualizar as situações de interação dos alunos com deficiência intelectual
e para caracterizar os comportamentos que os definiram nos grupos ao
longo da pesquisa.
É importante destacar que, devido ao grande volume de dados,
descreveremos somente as principais situações de produção escrita em
contexto de cooperação do nosso estudo. Assim, não descreveremos as
sessões de produção em grupo na íntegra como foi observado em diferentes pesquisas em contexto de aprendizagem cooperativa envolvendo
sujeitos que apresentavam alguma dificuldade cognitiva (CARVALHO,
2010; CATARINO, 2011; CÚMANO, 2010; FERREIRA, 2011;
GONÇALVES et al., 2016; MADEIRA, 2010; MEDINA, 2014).
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Em nosso estudo a dinâmica dos grupos experimentais será apresentada nos três períodos da pesquisa:18 o primeiro período (P1) corresponde ao intervalo entre a 1ª e a 5ª sessão, o segundo período (P2) refere-se ao intervalo da 16ª à 20ª sessão e o terceiro período (P3) abrange
da 30ª à 35ª sessão de produção escrita.

Comportamentos proativos e aprendizagem cooperativa:
dados quantitativos
Ao longo dos três períodos da pesquisa (P1, P2, P3), catalogamos
189 comportamentos comuns aos quatros alunos com deficiência intelectual do grupo experimental referentes à interação deles nos grupos.
Esses comportamentos, por sua vez, foram organizados em cinco categorias, que correspondem aos cinco critérios da aprendizagem cooperativa (JOHNSON; JOHNSON, 1999, 1997; JOHNSON; JOHNSON;
HOLUBEC, 1999; JOHNSON, JOHNSON, SMITH, 1998), apresentando cada um deles subcategorias correspondentes, a saber, interdependência positiva (28 subcategorias), responsabilidades individuais (37 subcategorias), interação face a face (60 subcategorias), habilidades sociais
(50 subcategorias) e processamento de grupo (14 subcategorias). Esses
resultados estão ilustrados no gráfico abaixo com índices em percentuais:
Gráfico 1 – Aprendizagem cooperativa (%)

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

18 Para

a apresentação dos dados dentre os sujeitos com deficiência, utilizamos em nosso
estudo nomes fictícios para identificar os sujeitos (Gustavo, Marcos, Paulo e Ycaro), conforme demonstrado na metodologia.
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A categoria interação face a face apresentou o maior número
de comportamentos (31,74%), seguida pela categoria habilidades sociais (26,45%). Com menor índice esteve a categoria processamento de
grupo (7,4%). Na pesquisa de Guerreiro, Portugal e Palhares (2008),
também constataram-se índices altos de comportamentos que representavam o critério interação face a face. Em contrapartida, na pesquisa
de Poulin et al. (2002), o critério de habilidades sociais obteve maior
índice dentre os alunos com e sem deficiência intelectual, seguindo pelo
critério de interação face a face.
As categorias de interdependência positiva e de responsabilidade
individual em nosso estudo obtiveram índices de 14,81% e 19,57%,
respectivamente, considerando-se o total de comportamentos referentes
à aplicação da aprendizagem cooperativa.
Os comportamentos (subcategorias) dos sujeitos participantes do
nosso estudo foram considerados adequados ou inadequados de acordo
com sua pertinência para a realização da aprendizagem cooperativa e
a emergência de condutas proativas durante a produção escrita. O surgimento desses comportamentos pode ter decorrido da inexperiência
dos alunos com e sem deficiência com a metodologia da aprendizagem
cooperativa. Fenômeno semelhante foi identificado por Barnett et al.
(2003), que, ao discutirem a aprendizagem cooperativa, afirmaram que
as dificuldades em trabalhar com esse tipo de metodologia deve ser esperada pelos docentes, tendo-se em vista que os alunos trazem para a
sala de aula conhecimentos prévios e habilidades sociais amplamente divergentes, bem como utilizam-se de estratégias pessoais diferenciadas.
Dos 189 comportamentos relativos à aprendizagem cooperativa,
75 foram considerados positivos e 117, negativos, distribuídos nos cinco
critérios essenciais para a realização do trabalho das equipes em contexto
de cooperação. Dentre as 28 subcategorias (comportamentos) que compõem a interdependência positiva, 13 foram consideradas inadequadas;
das 37 que dizem respeito à responsabilidade individual, 19 foram compreendidas como inadequadas. Das 60 subcategorias que se referem à
interação face a face, apenas 15 foram consideradas inadequadas; dentre
as 50 que compõe as habilidades sociais, 20 constituíram-se como inadequadas. E, por fim, das 14 subcategorias que tratam do processamento
de grupo, 5 foram consideradas inadequadas à implantação do critério.
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As médias dos comportamentos adequados e inadequados à implementação da aprendizagem cooperativa e à emergência de condutas
proativas estão expressas nos gráficos abaixo:
Gráfico 2 – Média das subcategorias adequadas
e inadequadas à interdependência positiva (I.P.)

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Os 15 comportamentos adequados à interdependência positiva
apresentaram média de 28,25 em P1 (da 1ª à 5ª sessão), média de 48 em
P2, evoluindo significativamente para uma média de 78,5 ao término da
pesquisa (P3: da 31ª à 35 sessão). Os 13 comportamentos considerados
inadequados à interdependência positiva obtiveram média de 45,25
em P1, demonstrando um importante declínio na sessão intermédia de
produção escrita (da 16ª à 20ª atividade), cuja média foi de 13,8. Nas
sessões finais da pesquisa os comportamentos inadequados referentes à
categoria interdependência positiva praticamente não ocorreram, uma
vez que obtiveram média 1.
Gráfico 3 – Média das subcategorias adequadas
e inadequadas à responsabilidade individual (R.I.)

Fonte: banco de dados da nossa investigação.
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As subcategorias adequadas à responsabilidade individual apresentaram em P1 média de 249,8, evoluindo significativamente nas
sessões intermediárias para uma frequência média de 334. Quanto às
subcategorias consideradas inadequadas às responsabilidades individuais, observamos uma importante redução entre P1 e P2. No primeiro
período, esse critério obteve média de 310,8; em P2, 106. E em P3 da
pesquisa essas subcategorias obtiveram uma frequência média de 76,8.
Gráfico 4 – Média das subcategorias adequadas à interação face a face

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O gráfico demonstra que as subcategorias adequadas à interação
face a face obtiveram médias superiores às das subcategorias inadequadas em P1 ‒ esse dado diferencia-se dos das demais categorias até
aqui apresentadas, haja vista que as médias das subcategorias inadequadas à interdependência positiva e à responsabilidade individual eram
superiores às adequadas nesse mesmo período. Contudo, é importante
destacar que a diferença entre as médias das subcategorias adequadas
e inadequadas em P1 é pequena (apenas de 30,5), uma vez que elas
obtiveram, respectivamente, médias de 165,8 e 135,3. Compreendemos
que o índice da média das subcategorias apresentou-se alto em relação
às inadequadas em P1 porque as manifestações de interação ocorreram
de forma mais fluida e espontânea do que aquelas condicionadas a uma
conceitualização mais complexa, como foram os casos das subcategorias adequadas à interdependência positiva e à responsabilidade individual ‒ o que corrobora nossa interpretação de que os índices altos
de subcategorias inadequadas aos referidos critérios demonstram que
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nossos sujeitos apresentaram dificuldade em compreender os princípios
que os regem, diferentemente do ocorrido na categoria interação face a
face. O gráfico ainda demonstra uma significativa queda na média das
subcategorias inadequadas à interação face a face entre P1 e P2. No primeiro período essas subcategorias obtiveram média de 135,3, passando
nas sessões intermediárias para 39,3. Entre P2 e P3 as subcategorias
inadequadas obtiveram médias de 39,3 e 24,3, respectivamente.
Gráfico 5 – Média das subcategorias adequadas
e inadequadas às habilidades sociais

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

As subcategorias inadequadas às habilidades sociais apresentaram frequência média de 94,75 no primeiro período da pesquisa, regredindo significativamente para 14,3 em P2 e para uma média de 9,5
no último período.
As subcategorias adequadas às habilidades sociais necessárias
à implantação da aprendizagem cooperativa manifestaram média de
70,75 no início da pesquisa, progredindo para média de 113 e concluindo a pesquisa com média de 126. A média das subcategorias inadequadas às habilidades sociais entre P1 (94,75) e P2 (14,3) sugere que alguns comportamentos negativos de natureza social e interpessoal foram
superados dando lugar à emergência e ampliação de comportamentos
adequados, os quais reforçavam a dinâmica de interação entre os alunos
com e sem deficiência intelectual nos grupos durante as atividades de
produção escrita em sala comum.
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Gráfico 6 – Média das subcategorias adequadas
e inadequadas ao processamento de grupo

Fonte: banco de dados da nossa investigação.

A categoria processamento de grupo apresentou menor índice
dentre as categorias que se referem à aprendizagem cooperativa, o que
equivale a 7,4%, perfazendo-se 14 subcategorias, dentre as quais, 9
adequadas e 5 inadequadas. Desse quantitativo, 64,28% das subcategorias foram consideradas adequadas e 35,72%, inadequadas.
As subcategorias adequadas ao processamento de grupo apresentaram progressão positiva, cuja média inicial foi 104,8, passando para
194,3 em P2 e 270,8 em P3. Em contrapartida as subcategorias inadequadas apresentaram um importante declínio ao longo da pesquisa,
apresentando média de 193 em P1, 133 em P2 e 44,8 em P3.
Os dados evidenciam uma progressão importante na manifestação de comportamento adequados no segundo e terceiro período da
pesquisa. Isso já pode ser considerado um indicativo da emergência e
da consolidação do protagonismo dos alunos com deficiência durante a
produção escrita. Os gráficos anteriormente apresentados revelam ainda
uma importante redução dos comportamentos inadequados quando
comparamos o período inicial com os dois posteriores.
A presença concomitante de comportamentos adequados e inadequados, principalmente no início (P1) e em meados da pesquisa,
pode significar que os alunos com deficiência intelectual estavam
vivenciando uma situação de conflito quanto à organização das atividades em grupo e à definição do papel que deveriam desempenhar
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na equipe. Esse conflito pode ser inerente ao processo de adaptação
à proposta cooperativa, o que implica erros, acertos, retrocessos e
avanços por parte desses alunos.
Apresentaremos a seguir a dinâmica vivenciada no interior dos
grupos, bem como a conquista do protagonismo pelos alunos com deficiência intelectual em grupo cooperativo durante a produção escrita.

Dinâmica dos grupos e emergência do protagonismo do aluno
com deficiência intelectual em contexto de cooperação
Exibiremos nesta seção a dinâmica das situações vivenciadas pelos
grupos no decorrer das produções textuais escritas em contexto da aprendizagem cooperativa nos três períodos que caracterizaram a pesquisa.
Apresentaremos incialmente o primeiro período da pesquisa,
identificado como P1, posteriormente o segundo período (P2), e finalizaremos com o terceiro e último período (P3).

O começo é sempre mais difícil: a fragilidade na interação
no interior dos grupos
No primeiro período (P1 ‒ 1ª a 5ª sessão) foram observados altos
índices de comportamentos inadequados à aprendizagem cooperativa
e à emergência do protagonismo. Nesse período as interações entre os
sujeitos com deficiência intelectual e seus colegas de turma foram marcadas por situações de divergências, de comportamentos de irritabilidade, de intolerância e agressões (verbais), praticadas, sobretudo, pelos
colegas de equipe.19
Os quatro alunos com deficiência intelectual manifestaram comportamentos que caracterizaram dependência dos pesquisadores em

19 É

importante destacar que em nosso estudo não analisamos os comportamentos desses
colegas. Contudo, julgamos importante tratá-los ao longo de nosso estudo como forma
de contextualizar as condutas dos alunos com deficiência intelectual. Esse fato justifica-se
porque os alunos com deficiência integraram uma organização social (grupo de trabalho)
e, como tal, seus comportamentos no interior dos grupos podem ser interpretados como
resposta às intervenções vivenciadas.
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detrimento da cooperação com os colegas de grupo. Por outro lado,
atribuíam aos alunos sem deficiência o papel que deveria ser desempenhado por eles, o que fere o princípio da responsabilidade individual.
Durante a produção de texto, os sujeitos com deficiência intelectual também manifestaram hesitação e passividade, escrevendo
apenas quando os colegas ditavam. Além disso, faziam uso inadequado dos instrumentos de comunicação (bastões)20, desrespeitando
as orientações para o uso desses materiais nas interlocuções estabelecidas no interior dos grupos, e demonstravam comportamentos que
caracterizaram competição e autoritarismo. Em contrapartida, como
demonstrado pelos gráficos anteriores, comportamentos adequados
emergiram nesse momento de interação conflituosa entre os alunos
com e sem deficiência intelectual. Esses comportamentos demonstraram o início de uma tolerância no grupo, apresentando menos
tensão nos diálogos; e de regulação, visto que os alunos com deficiência intelectual passaram de forma tímida a repreender algumas
condutas dos colegas.
Os comportamentos supracitados manifestados pelos alunos com
e sem deficiência no primeiro período serão detalhados a seguir.

Manifestação de comportamentos inadequados no interior
dos grupos: o contexto
No início da pesquisa os colegas do grupo de Gustavo, Marcos
e Paulo reagiram com bastante irritação ao saberem que esses alunos
integrariam suas equipes, manifestando recusa em participar das sessões21 de escrita. Semelhante reação também foi manifestada diante da
indicação dos alunos com deficiência como responsáveis pela escrita
coletiva dos textos.
Apenas um dos alunos com deficiência (Ycaro) foi aceito desde
o início da pesquisa como membro do grupo pelos colegas. No entanto,
estes não concordaram com o papel designado a ele na equipe (escritor
20 Ver

21 Esse

metodologia no terceiro capítulo.
tipo de comportamentos ocorreu nas três primeiras sessões.
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e animador do grupo). Essa rejeição dos colegas era explícita quando
eles manifestavam o desejo de produzir textos à parte daquele que deveria ser produzido em equipe e escrito pelo aluno com deficiência.
Dentre os alunos com deficiência intelectual, Paulo apresentou
maior dificuldade em trabalhar em grupo, visto que ele não aceitava
participar do trabalho em equipe e seus colegas não se esforçavam
para que ele se integrasse. Esse aluno apresentava comportamento de
fuga e de agitação ao ser solicitado a participar das atividades em
grupo: Paulo, ao ser designado para trabalhar nas equipes como escritor, tentava constantemente fugir da sala. Nas vezes em que conseguia fugir, geralmente apresentava resistência para retornar à sala de
aula. O comportamento de fuga pode ser um indicador da consciência
de que não conseguia ainda escrever de forma alfabética tal como
solicitavam os companheiros de equipe, o que na verdade pode ser
considerado um aspecto positivo, visto que a criança estava manifestando consciência das características da escrita.
É importante ressaltar que, no início da pesquisa, os quatro alunos
com deficiência apresentavam comportamentos de passividade, de distração (ficando alheios às atividades) e de distanciamento dos colegas.
Também demonstravam insegurança, timidez e, sobretudo, recusa do
papel de escritor no grupo.

Recusa do papel de escritor no grupo
Os sujeitos com deficiência intelectual afirmavam não poder (ou
não conseguir) escrever o texto, apresentando um discurso negativo
quanto à capacidade de desempenhar o papel atribuído a eles. É importante lembrar que, no início da pesquisa, esses alunos encontravam-se
no nível silábico da escrita e que seria um enorme desafio a produção
textual. Esta só foi possível, como descrito na metodologia, porque os
colegas ao longo da pesquisa qualificaram as estratégias de mediação
em grupo. Diante das dificuldades de escrita, os sujeitos com deficiência delegavam suas funções ao colega do grupo que apresentava mais
proficiência na língua escrita. O trecho a seguir ilustra situação semelhante durante a escrita do reconto de uma história.
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Trecho de uma produção textual da equipe de Gustavo (2º ano)
Colega 1: Tia, ele terminou a lagarta de fogo. E agora?
Pesquisadora: Ok, vocês escreveram LAGARTA DE FOGO. Mas só
isso conta aquela história? Vocês devem conversar e tentar se lembrar da história que a tia contou e fazer o reconto. Gente, vocês
têm que conversar entre si.
Todos ficam calados.
Pesquisadora: Pensem no que aconteceu na história. Será que em
uma frase dá pra gente começar o texto [história]?
Todos ficam calados.
Pesquisadora diz: Gustavo, você. O que você lembra da história?
Converse com seus amigos. Gente, por que vocês não estão discutindo sobre a história? Conversem.
Gustavo lembrou fatos do meio da história: Tia, ela deu um bocado de convite. [Gustavo fala diminuindo a entonação, se dirigindo somente à pesquisadora]
Pesquisadora: O quê? Não deu para entender. Repete, fale para
seus colegas. Eles querem ouvir também.
Gustavo hesita e repete a frase se dirigindo novamente à pesquisadora. Pesquisadora persiste.
Gustavo: Eu não sei
Colega 1: Vai CO, como é o co [faz referência à palavra convite]?
Gustavo: Não sei, mah, tu que sabe, né não?!
Pesquisadora: Calma, vocês devem pensar em uma frase por vez.
Organizar a frase primeiro. Isso é uma frase, CO?! Nem eu sei o
que vocês estão falando. Falem, conversem, elaborem uma frase
os três em grupo. Já passaram mais de 30 minutos e vocês ainda
estão aí... Vocês têm que planejar antes de pedir ao coleguinha
que escreva. Peter Pan anima esse grupo [refere-se ao aluno que
tinha a função de animador].
Todos ficam calados.
Pesquisadora: Vamos, gente, a frase. A lagarta de fogo... E aí o que
aconteceu com ela?
Colega 2: Vai, macho, escreve aí.
Gustavo: Tia, não quero escrever. Escreve tu [dirige-se ao Colega 1].
Pesquisadora estimula sua participação e relembra ao grupo as
regras da cooperação.
Gustavo: Tia, eu acho que... Vixe, esqueci
Colegas ficam alheios.
Pesquisadora reclama que os colegas não estavam ajudando o
grupo a pensar e a lembrar os fatos da história.
Colega 1: O convite, mam, tu acabou de falar, bicho burro!
Pesquisadora reclama do xingamento.
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Gustavo: Por [pois] toma pra tu escrevê, mah; tu num sabe.
Colega: Por me dá, tu num sabe mesmo. Pesquisadora intervém e
pede para Gustavo construir uma ideia sobre a história.
Gustavo repete a palavra: Convite.
Colegas ficam só olhando.
Pesquisadora reclama da passividade dos colegas e reafirma que a
atividade é de todos.
Pesquisadora diz: Como é mesmo a frase [tenta instigar mais
uma vez]?
Os dois colegas falam ao mesmo tempo: Ela deu o convite.
Colega 2: Vai logo, bicho lesado.
Gustavo hesita.
Pesquisadora intervém.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O diálogo ilustra comportamentos de recusa do papel a ser desempenhado no grupo pelos alunos com deficiência intelectual. Esse
comportamento, considerado inadequado em nosso estudo, fere o critério responsabilidade individual, pois afeta negativamente a execução
das funções individuais e coletivas desses alunos nos grupos.
Ulric Aylwin (1994) chama a atenção para a importância de todos
os membros da equipe compreenderem os preceitos que regem a aprendizagem cooperativa, principalmente quanto às suas atribuições, uma
vez que, caso haja um membro despreparado ou descompromissado, o
grupo será comprometido e não haverá interação promotora.
Em nosso estudo comportamentos de agitação, distração, hesitação e recusa na execução de papéis manifestados pelos alunos com
deficiência intelectual podem demonstrar insegurança em implicar-se nas discussões no grupo. Esses comportamentos no primeiro
período da pesquisa ocorreram principalmente durante o planejamento e a escrita espontânea do texto ‒ nesses momentos aqueles
alunos deveriam expressar suas ideias e hipóteses aos colegas, dada
a função deles no grupo. Os alunos com deficiência demonstraram-se desmotivados em participar das atividades em grupo. Tais
comportamentos podem caracterizar fragilidades nos mecanismos
de aprendizagem no que concerne à motivação, o que é frequente
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em alunos com deficiência intelectual (FIGUEREDO, 2008b). Por
isso estratégias didáticas que fomentam a constituição de condutas
proativas nesses sujeitos são de grande importância para a superação
de dificuldades de natureza socioafetiva.
O diálogo anteriormente citado também ilustra a dificuldade de
interação no interior dos grupos na primeira etapa da pesquisa. Essa
interação só ocorria mediante intervenção da pesquisadora. O trecho
descreve inclusive o comportamento de insegurança dos alunos com
deficiência para implicar-se espontaneamente nos grupos. Esses comportamentos dificultaram o estabelecimento de uma relação mútua
entre os membros dos grupos, uma vez que os sujeitos com deficiência não conseguiam estabelecer uma interação positiva com os colegas da equipe. E estes, quando algumas vezes tentavam estabelecer
essa interação, os alunos com deficiência desconsideravam a tentativa
recorrendo constantemente aos pesquisadores.
É válido ressaltar que os alunos sem deficiência não aceitavam o
papel (de escritor) atribuído aos colegas com deficiência, justificando que,
por serem mais proficientes na escrita e na leitura do que estes últimos,
deveriam exercer tal função. Manifestações como a declaração “Por me
dá, eu escrevo” eram frequentes. Foram necessárias diversas intervenções dos pesquisadores para superação desse tipo de comportamento.
Dificuldades semelhantes àquelas apresentadas pelos alunos da
nossa pesquisa (com e sem deficiência intelectual) para trabalhar cooperativamente em grupo também foram evidenciadas em outros estudos
(BARBOSA; JÓFILI, 2004; BRASIL; SANCHES, 2011; CARVALHO,
2010; GUEDES; BARSOSA; JÓFILI, 2007; KOMAR; SANTOS,
2012; MENEZES; BARBOSA; JÓFILI, 2007; TAVARES; SANCHES,
2013). Segundo essas pesquisas, os estudantes apresentaram dificuldade
em aceitar as opiniões dos demais membros do grupo e em renunciar a
algumas percepções pessoais sobre a capacidade de cada um em favor
do benefício do grupo, o que provoca a emergência de comportamentos
contrários às propostas da aprendizagem cooperativa. Tais dificuldades
podem ser identificadas em nosso estudo pela rejeição aos colegas do
grupo e pela intolerância dos colegas em relação ao ritmo dos alunos
com deficiência durante a produção escrita em grupo.
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Algumas pesquisas pautadas na sociometria revelam rejeições por
parte de colegas em relação a alunos que apresentam dificuldades cognitivas quando da constituição de grupos cooperativos (CARVALHO,
2010; CÚMANO, 2010; FERREIRA, 2011; MADEIRA, 2010;
TAVARES; SANCHES, 2013). Segundo Cúmano (2010), em seu estudo, o sujeito com déficit cognitivo, além de permanecer isolado na
turma durante o período de observação, também foi rejeitado 24 vezes
para composição dos grupos.
Na pesquisa de Ferreira (2011) os testes sociométricos revelaram
que os colegas de turma dos alunos com deficiência intelectual apresentaram indiferença a esses sujeitos. Eles não foram nem selecionados
nem rejeitados para a composição dos grupos. A pesquisadora destaca
que esse dado reflete a situação de isolamento desses alunos.
Tavares e Sanches (2013) relatam uma experiência de aprendizagem cooperativa em Tomar, Portugal, em turmas de 2º e 3º ano do
ensino básico, e revelam que um dos pontos menos positivos na experiência cooperativa foi a dificuldade dos alunos mais proficientes em
aceitar as dificuldades daqueles que apresentavam mais fragilidades no
aspecto cognitivo.
Segundo Guerreiro, Portugal e Palhares (2008), a presença dos
comportamentos de rejeição em atividades cooperativas constrói um
ambiente de “erosão”, pois origina o descumprimento das regras que
regem a aprendizagem cooperativa, principalmente quanto à relação
mútua de ajuda e à habilidade de ouvir o outro.
A relação mútua é um dos critérios importantes da interdependência positiva. A ausência desse critério causa prejuízo à interdependência positiva. Segundo Johnson, Johnson e Smith (1991), este é
um dos motivos pelos quais a aprendizagem cooperativa ainda é uma
proposta pouco utilizada pelos professores. Os autores explicitam que
essa metodologia é pouco usada porque os alunos não entendem como
trabalhar cooperativamente com seus pares, o que leva à resistência à
implementação da proposta. Eles destacam ainda o pouco investimento
na formação docente para a realização desse tipo de metodologia.
No início da nossa pesquisa (P1) e em meados do segundo período (P2), os sujeitos com deficiência intelectual não constituíam parte
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integrante do grupo, do ponto de vista da aprendizagem cooperativa.
Em contrapartida, seus colegas também não se esforçavam para que
isso ocorresse, pois não os viam como tal, ignorando muitas vezes a
presença daqueles sujeitos nos grupos.
Concordando com vários autores (BESSA, FONTAINE,
2002a; GALVÃO; BIASON, 2012; JOHNSON; JOHNSON, 1997;
LOPES; SILVA, 2009; MENEZES; BARBOSA; JÓFILI, 2007;
SILVA; ROA; TARAPUEZ, 2005), entendemos que unir alunos
em um grupo e dar instruções sobre alguma atividade não significa que eles conseguirão interagir ou que haverá qualidade na interação. Compreendemos que “los alunos pueden facilitar u obstruir el
aprendizaje de los demás o pueden ignorar por completo a sus compañeros” (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 16). Como já relatamos
anteriormente, no início do nosso estudo, os estudantes, mesmo em
grupo, não realizavam uma interação promotora de uma relação
mútua, visto que trabalhavam sem intercâmbio com os outros, ocupando-se de seus próprios objetivos e ignorando os esforços alheios,
talvez por considerá-los irrelevantes.

Hesitação e passividade durante a escrita
A baixa autonomia dos alunos com deficiência intelectual durante a produção do texto apresentou-se recorrente na primeira etapa
da pesquisa, visto que esses sujeitos exerciam estritamente a função
de escriba22 do grupo, sem participar de nenhuma discussão. Esses sujeitos com deficiência apresentavam comportamento passivo durante
a produção de texto em grupo, mesmo exercendo a função de escritor,
pois só escreviam se os colegas ditassem ou mostrassem-lhes as letras
ou sílabas. Esse comportamento pode ser ilustrado no trecho abaixo
durante a produção do gênero receita.

22 Em

nosso estudo o termo escriba se refere estritamente àquele que escreve ou copia sem
realizar intervenções. Diferentemente do termo escritor, o qual se refere àquele que, além
de escrever, participa da construção, fazendo diferentes inferências.
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Trecho de uma produção do gênero receita na equipe de Ycaro
(2º ano)
Ycaro escreve a letra E e pergunta: Eu coloco o que agora?
Colega 1 sugere: Bota leite condensado aqui.
Ycaro insiste: Mas eu coloco o quê?
Colega 1 repete: Bota “leite condensado” aqui.
Ycaro repete: Mas eu coloco o quê, o quê?
Colega 2 repete gritando: Bota “leite condensado” aqui, mam [colega se irrita].
Ycaro insiste: Mas eu coloque o quê, cara?
Colega 1 grita pausadamente: O “le-i-te-con-den-sa-do”, escreve.
Ycaro diz: Mas qual a letra? Tu num diz! Vô perguntá à tia.
Colega 2: Pergunta não, mah.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O trecho revela que, mesmo quando os colegas tentavam seguir
as orientações da pesquisa, deixando os alunos com deficiência escreverem espontaneamente, estes se recusavam, persistindo em estratégias
de escrita elementar como a soletração. A insistência pela assertiva de
letras para escrever o texto demonstra pouca confiabilidade na sua produção espontânea, o que implica falta de autonomia, visto que dependiam dos colegas constantemente para prosseguir a escrita do texto.
Essa conduta não permitia a constituição da interação promotora do tipo face a face porque os alunos com deficiência, quando
se manifestavam no grupo, limitavam-se à busca de respostas explícitas. Esses alunos geralmente pediam aos colegas que lhes ditassem
letras sem aprofundar a discussão sobre a proposição da atividade.
De certo modo, esse cenário ilustra, sim, um tipo de interação entre
os alunos com deficiência e seus colegas de grupos ‒ mesmo que por
meio da dualidade entre perguntas e respostas explícitas. Contudo,
tal interação se organizou de modo limitado (estéril) do ponto de
vista da aprendizagem cooperativa quanto à relação promotora do
tipo face a face.
Na perspectiva de Cochito (2004, p. 26), a interação face a face
constitui uma oportunidade de interação com os colegas, permitindo
que ajam “de modo a explicar, elaborar e relacionar conteúdos”.
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Uso inadequado dos bastões que auxiliavam a interlocução
no interior do grupo
O cenário nas primeiras sessões de P1 também foi marcado
pela comunicação de baixa qualidade. Todos os membros dos grupos
falavam ao mesmo tempo e cada vez mais alto, desconsiderando as
regras que fundamentam o critério habilidade social, principalmente
quanto à escuta atenta do outro. Esse fato se confirma quando evidenciado o uso inadequado dos instrumentos (bastões) construídos para
auxiliar na interlocução no interior dos grupos. Essa situação pode ser
ilustrada pelo trecho abaixo:
Trecho ilustrativo do uso inadequado dos bastões de comunicação
Colega 1: Lagartixa, como é? La, la, lagartixa.
Colega 2 fala quase concomitantemente, antecipa: É o L e o A, vai,
escreve, começa a escrever.
Todos falam ao mesmo tempo.
Ycaro hesita, despreza o bastão para comunicação e fala sobre
outro assunto.
Colega 1: Lagartixa, como é? La, la, lagartixa.
Colega 2 pergunta e responde ao mesmo tempo.
Todos falam ao mesmo tempo.
Colega 1 continua: Lagartixa, como é? La, la, lagartixa.
Ycaro demonstra estar confuso e conversa sobre outro assunto.
Todos falam ao mesmo tempo.
Colegas falam ao mesmo tempo: L e o A.
Ycaro: Sei não.
Todos falam ao mesmo tempo.
Ycaro muda de assunto.
Pesquisadora intervém.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Ignorar a fala do outro ou expressar-se concomitante à fala
dele constituiu-se em nosso estudo como comportamento inadequado
às habilidades sociais, visto que dificultava a relação social dos
alunos com e sem deficiência intelectual em grupo e impedia a emergência de condutas sociais importantes para uma boa convivência
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em equipe. Para Bermejo e García (2002, p. 398), as habilidades
sociais são “condutas necessárias para interagir e relacionar com os
demais de forma efetiva e mutuamente satisfatória” dentro de uma
organização social.
O trecho supracitado demonstra que a falha na comunicação
entre todos os membros do grupo promoveu desentendimento, distração e confusão quanto ao objetivo dos questionamentos feitos no interior do grupo, visto que os colegas não se ouviam, fazendo as mesmas
perguntas e respondendo ao que não lhes era dirigido. Tal situação era
agravada pelo uso incorreto dos bastões que deveriam auxiliar a comunicação entre os alunos no grupo.

Competição e autoritarismo
Ainda em P1 observamos comportamentos que sugeriram competição e autoritarismo por parte dos alunos com deficiência. Marcos e Ycaro
reproduziram com maior recorrência comportamentos competitivos no interior do grupo, afirmando aos pesquisadores que eles, ao concluírem o
texto, iriam ser campeões, visto que eram os escritores de seus grupos.
Comportamentos com características autoritárias foram manifestadas principalmente por Gustavo e Paulo; em seguida, por Marcos
e Ycaro, quando mostravam seus crachás aos colegas intitulando-se
chefes do grupo. Isso parece contraditório, uma vez que normalmente
esses alunos manifestavam passividade e submissão em relação aos colegas do grupo. No entanto, foi observado que tais comportamentos
decorriam de uma assimilação de expressões usadas pelos colegas tais
como “Cala a boca, quem manda aqui sou eu”. Uma vez que o aluno
com deficiência intelectual acumulava a função de escritor e animador
da equipe, essas funções poderiam ser interpretadas como possibilidades
de exercício de poder sobre seus colegas de grupo. Comportamento semelhante pode ser ilustrado no trecho abaixo:
Trecho ilustrativo de comportamentos que caracterizam autoritarismo
Colega 1: Eu que ajudo ele.
Colega 2: Por quê, bonito? Eu que ajudo.
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Os colegas ficam disputando a ajuda quando Gustavo fala, mostrando seu
crachá: Não, eu que decido, porque sou o chefe! É você, cara,
que vai ajudar.
Colega 2: Né não!
Gustavo: Vô chamar a tia pra você vê.
Colega 2: Chama pra tu vê.
Gustavo: Chamo sim: tiaaa.
Colega 1 se dirigindo ao Colega 2: Perdeu, agora eu vou ser o
chefe [começa a rir]!
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O trecho supracitado ilustra a disputa dos colegas para ajudar
Gustavo, que, imerso em uma situação de disputa na qual ele era “objeto
disputado”, define a situação com uma postura autoritária, destacando
sua suposta chefia. Esse exemplo ilustra uma concepção equivocada
da aprendizagem cooperativa, uma vez que os membros do grupo ora
apresentavam comportamentos de competitividade, ora demonstravam
comportamentos autoritários, concordando com a emergência de hierarquias entre os papéis no grupo.
Bessa e Fontaine (2002b, p. 128), ao discutir sobre a aprendizagem cooperativa em uma perspectiva moderna e pós-moderna, tecem
reflexões importantes sobre os comportamentos individualistas e competitivos dentro e fora do ambiente escolar. Os autores destacam, sobretudo, a “atrofia do princípio de comunidade” a partir da massificação industrial de uma sociedade emergente. Os autores retratam o
panorama da sociedade moderna, ressaltando os aportes científicos das
ciências e do desenvolvimento do mercado (industrial) como substitutos das narrativas tradicionais que alicerçam esse mercado ‒ nesse cenário, segundo os autores, a “comunidade perde relevância, enfraquece
o vínculo social, e as relações entre os indivíduos desenvolvem-se sob
o signo da competitividade, que traduz uma estrutura de relações mais
adequadas à filosofia do capitalismo liberal” (BESSA; FONTAINE,
2002b, p. 128). A deliberação econômica que orquestra o panorama social apartado das sociedades pós-modernas acentua o quadro das relações entre os diversos grupos sociais, inclusive aqueles compostos por
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pessoas com deficiência, que também fazem parte da (re)construção
da sociedade, visto que, ao mesmo tempo que sofrem sua influência,
agem sobre ela como sujeitos sócio-históricos. Nesse cenário a deliberação econômica superestima a ascensão social, o individualismo e
a competitividade. Esses aportes sociais encontram vínculo em numerosas redes de relações que também situam-se sobre o individualismo e
nos inspiram a compreender o outro como concorrentes (rivais), como
observado em diferentes situações em grupos com alunos com e sem
deficiência intelectual no primeiro período da pesquisa.

Tolerância ou divergência: eis a questão!
No primeiro período da pesquisa ainda foi observada a emergência de comportamentos que sugeriam tolerância e amorosidade por
parte dos colegas dos grupos e proatividade dos alunos com deficiência
intelectual. A presença desses comportamentos se confirma pela descrição da média das subcategorias adequadas nesse período apresentada na sessão inicial deste capítulo. Tais comportamentos, ainda tímidos, no sentido de se manifestarem de modo esporádico, ocorreram
no final da quarta sessão, principalmente nos grupos de Gustavo e
Ycaro. Comportamento semelhante pode ser ilustrado pela descrição
da produção de um anúncio. Para a realização dessa produção textual,
levamos à sala diferentes objetos que seriam vendidos na feirinha da
escola para arrecadação de fundos para uma festividade. Informamos
que a turma seria a responsável pela produção desse texto ou gênero.
Os colegas do grupo de Gustavo escolheram um relógio. Esse aluno por
sua vez escolheu um boné, mas seus colegas o convenceram a trocar,
argumentando que o outro produto (relógio) era mais caro e, portanto,
a escola ganharia mais dinheiro. O trecho mostrará o momento em que
eles estavam discutindo o valor de venda desse produto.
Trecho que descreve a produção de um anúncio
Colega 2: Mam, um relógio desse coloca, ahn, tu bota uns vinte.
Gustavo: Vinte mil?!
Colega 1: Não, eu vou colocar isso de 20 reais. Bem baratinho.
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Gustavo: Não, bota mil reais.
Colega 2: Mil pode não, mil reais. Mil reais, ninguém compra se
tiver de mil reais. Coloca de cinquenta, cinquenta (R$ 50,00).
Gustavo: Noventa!
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

No final de P1, observamos uma pequena, mas significativa, mudança quanto à interação entre os alunos com e sem deficiência em
grupo. Ressaltamos que em todos os encontros discutimos sobre os
princípios da aprendizagem cooperativa, as estratégias de produção
textual em grupo (como foi exposto no terceiro capítulo deste livro) e
realizamos intervenções constantes e diretivas para sanar problemas de
diferentes naturezas, como social, intelectual e de logística de grupo.
Abordávamos também com todos os alunos das turmas participantes
temas como tolerância, respeito aos ritmos diferentes de aprendizagem
e inclusão e participação de todos nos grupos.

Papel emergente de regulador
À medida que os alunos com deficiência participavam das discussões em grupo, mesmo sendo estimulados pelos colegas ou pelos
pesquisadores, observamos o aparecimento de comportamentos de regulação no grupo ‒ esta foi uma das funções comuns aos membros do
grupo estabelecidas pela pesquisa. Tal comportamento está ilustrado
no trecho abaixo:
Trecho que ilustra o papel emergente de regulador durante a escrita de um bilhete
Colega 2 diz: Vai, Paulo, escreve deooo [deu], ele deooo [deu] –
enfatizou a finalização da palavra "deu" com a vogal O (caso de
transcrição fonética).
Colega 2 diz: Vai, deoo, é o O.
Paulo diz: Deuuu, é o U.
Colega 2 insiste: Não, deo, é o O, vai, O.
Paulo diz: Num é O de ovo, não, é o Uuuuu.
Colega 2 diz: É O de ovo.
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Colega 1 estava conversando com o outro grupo – estava alheio.
Paulo chama a atenção do Colega 1: Mah, se liga, presta
atenção, mah.
Colega 2 insiste: Não, deo, é o O, vai, O.
Paulo diz: Não, é o Uuuu.
Colega 2 grita bastante: Nãooooo, é o Ooooooo. O de ovoooooo,
deoo, é com O.
Paulo reclama, mas aceita: Affff vixe... calma minha fia, num
grita não.
Paulo escreve O, mas fica reclamando: Tu vai vê, tá tudo errado,
tudo errado, a gente vai perder de novo.
Colega 1 olha para a atividade e diz: Aqui é um U mesmo, cara,
deuuuu, tu tá falando errado [dirige-se ao Colega 2]. Apaga aqui,
mam. Coloca um U.
Paulo corrige, dizendo: Eu num disse, eu num disse, eu disse.
Colega 2 diz: Por quê? Colega 1 explica.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O trecho acima ilustra uma mudança de comportamento dos
alunos com e sem deficiência intelectual durante a produção escrita
em grupo na quinta sessão. A interação nesse período parece menos
tensa em comparação à que ocorreu nas primeiras sessões da pesquisa.
O diálogo demonstra que o Colega 2 (com nível silábico alfabético)
ouvia o aluno com deficiência e interagia com ele sobre a estrutura
linguística da sílaba. Pedro, por sua vez, não abriu mão da sua opinião quanto a essa estrutura, tendo suas hipóteses confirmadas pelo
Colega 1 (nível alfabético). Comportamentos de regulação foram observados quando Pedro chama a atenção do seu colega para retornar
à atividade e chama a atenção do Colega 2 para os gritos, que feriam
as regras de boa convivência requeridas no critério das habilidade sociais. Comportamentos semelhantes foram observados principalmente
nos grupos de Paulo e Gustavo. Outros comportamentos adequados à
aprendizagem cooperativa e à emergência do protagonismo também
foram observados nesse período da pesquisa, tais como: questionar a
formação de palavras ou sílabas; persistir no próprio ponto de vista;
discordar da opinião do colega sem justificar; fazer uso correto dos
bastões de comunicação.
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O uso adequado dos bastões de comunicação começou a ser evidenciado em algumas situações na quinta sessão de nosso estudo, mediante estímulo dos pesquisadores, dos colegas de grupo ou por imitação.
Nessa última situação o aluno com deficiência percebia o uso correto do
instrumento pelos colegas do grupo e logo posicionava o bastão corretamente, o que implica um comportamento proativo de autorregulação.
É valido ressaltar que os alunos sem deficiência fizeram uso adequado dos bastões mais rapidamente do que os alunos com deficiência
intelectual. De certo modo, isso possibilitou o emprego de estratégias
de mediação no que se refere ao uso incorreto daqueles instrumentos.
Aos poucos a atuação dos pesquisadores nesse aspecto foi sendo substituída pelas mediações dos colegas do grupo para a utilização desses
materiais. Essa situação pode ser ilustrada pelo trecho a seguir.
Trecho ilustrativo do uso adequado dos bastões de comunicação
durante a escrita de uma receita
Gustavo levanta a plaquinha e diz: Posso falar?
Colega 1 segura sua placa de forma incorreta e diz: Não, tu nem
está com ela virada pra gente. Tua boca esta é fechada, Gustavo.
Gustavo olha para a placa, verifica se ela está correta e diz: Posso
falar, agora, por favor?
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Nas primeiras sessões o cenário das turmas dos grupos experimentais era caótico, pois os alunos não se entendiam, brigavam constantemente e não concluíam a atividade proposta. Foram necessárias constantes
intervenções por parte dos pesquisadores a fim de superar esse quadro.

Superação de dificuldades e processo de constituição de
comportamentos proativos
O segundo período da pesquisa (da 16ª à 20ª sessão) foi marcado
pela redução de comportamentos considerados inadequados à aprendizagem cooperativa, pela emergência da proatividade dos sujeitos e

APRENDIZAGEM COOPERATIVA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:
a conquista do protagonismo na produção textual

87

pela ampliação das subcategorias (comportamentos) adequadas aos referidos aspectos ‒ como foi demonstrado pelos gráficos na primeira
seção deste capítulo.
Nesse período observamos maior uso da escrita espontânea e menos
timidez e hesitação por parte dos alunos com deficiência intelectual. Esses
estudantes posicionaram-se no grupo de acordo com suas funções, não
mais atribuindo seu papel ao colega ou responsabilizando-o pelos seus
erros ou reclamações dos pesquisadores. Nesse cenário observamos outros comportamentos proativos, como instigar o colega a participar da atividade e a executar sua função no grupo, bem como a levantar hipóteses
quanto às unidades sonoras sem recorrer mais aos pesquisadores.
Comportamentos que sugerem tolerância por parte dos colegas
dos grupos quanto à aprendizagem dos sujeitos com deficiência constituem aspecto importante no presente estudo. Os colegas, que antes
desprezavam e se irritavam com a função daqueles sujeitos, passaram a
instigar cada vez mais suas participações nos planejamentos e na produção do texto, bem como buscaram compreender a escrita daqueles
alunos escritores (escrita do nível silábico).
Os comportamentos citados anteriormente serão detalhados a seguir.

Compreensão das particularidades da escrita espontânea do
aluno com deficiência: um bom começo!
Questionamentos quanto à escrita dos alunos com nível silábico
foram recorrentes no início do segundo período da pesquisa. Os colegas
questionavam a pesquisadora quanto à predominância de vogais nas produções espontâneas dos alunos com deficiência intelectual e indagavam
a razão por que eles não retinham informações sobre as associações
grafema-fonema emitidas constantemente pelos colegas. Diante disso,
fez-se necessário discutir as referidas inquietações para evitar questionamentos daquela natureza (predominância de vogais). Elaboramos momentos de reflexão com todo o grupo-classe nos momentos que antecediam a organização dos grupos, conforme descrito no terceiro capítulo.
Como pauta de discussão apresentávamos o princípio fundamental do respeito ao saber, explicitando que todos têm capacidade
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para aprender a ler e a escrever, porém com ritmos próprios de aprendizagem. Apresentamos algumas particularidades que caracterizam o
nível silábico, como a predominância de uma letra para cada unidade
sonora enunciada, principalmente de vogais. Foi informado que essa
característica se manifesta porque os alunos ainda estão construindo conhecimentos acerca da estrutura linguística da sílaba ou palavra. Com o
desenvolvimento das atividades informativas, compreendemos que tais
explicações, apesar de serem um conhecimento pedagógico, contribuíram para que as turmas participantes da pesquisa qualificassem suas
mediações. As referidas explicações foram pertinentes às interações nos
grupos, visto que a compreensão daqueles aspectos foram evidenciados
em algumas situações de mediação. Esse aspecto pode ser ilustrado no
trecho abaixo durante a escrita de uma lista de compras.
Trecho ilustrativo da mediação utilizando explicações acerca da
formação linguística do nível silábico do aluno com deficiência
Colega 1 diz: Escreve agora “macarrão”.
Paulo escreve: AAOU.
Colega 2 diz: Valha, tu só colocou vogal, menino.
Paulo lê: A(ma), A(ca), O(rão), U(uuu).
Colega 1 diz: É porque ele ouviu as vogais do macarrão, oh: A
(ma), A (ca),
O (rão).
Colega 2 diz: Tia... olha.
Colega 1 diz: Chama não, menina.
Colega 1 continua: Ele ouve só as letras de vogal, entendeu?
Colega 2: Hum.
Paulo diz: Ajuda, muié.
Colega 1 diz: Olha, mas pronto, macarrão não é só um letra de
vogal, não, mah, ma, ma, ma, carrão.
Paulo repete a estratégia de repetição, mas fazendo-se perguntas:
Ma, ma, ma... ma?
Colega 2: Macarrão, ouve, “abestado” [fez referência a um humorista regional que utiliza essa expressão]. Macarrão, ma é o...
Paulo diz: Calma, muié, vai dá certo!
Paulo antecipa: É o N e o A.
Colega 2 diz: MA de Maria, Paulo.
Colega 1 diz: Mamamama.
Paulo repete a estratégia: Ma, ma, ma... Paulo diz: M e o A.
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Colega 2 vibra.
Paulo escreve.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O trecho acima também evidencia menor timidez na emergência
da escrita espontânea do aluno com deficiência quando a comparamos
com sua manifestação no primeiro período da pesquisa (da 1ª à 5ª sessão).
A repetição de estratégias de medição de natureza linguística,
quando os alunos buscavam notar o som das unidades sonoras (princípio de consciência fonológica), apresentou recorrência no segundo
período da pesquisa. Essa estratégia geralmente era acompanhada por
questionamentos para solucionar problemas quanto à estrutura silábica,
como observado no trecho “Ma, ma, ma... ma?”.
Esses comportamentos demonstraram que os alunos com deficiência intelectual trabalharam em P2 no sentido de alcançar o objetivo do
grupo (escrita de um texto coletivo). A emergência desses comportamentos
revela um ensaio das condutas autônomas dos alunos com deficiência intelectual em contexto de cooperação. Também demonstra a conquista de
comportamentos proativos desses sujeitos durante a produção escrita.
O segundo período da pesquisa mostrou uma ascensão de comportamentos adequados nas cinco categorias, dentre elas, habilidades
sociais. Alguns comportamentos desse tipo apresentaram-se recorrentes
ao longo desse período, como ajuda ao colega de grupo para acelerar a
conclusão da atividade; reclamação aos pesquisadores sobre a conduta
dos colegas; cessão da própria vez à fala do outro; persistência de ideias;
irritação com a conduta de colegas que se apresentavam dispersos; reação de surpresa; antecipação de ideias; confirmação de hipóteses; desacordo com as ideias dos colegas, com apresentação de questionamentos.
Esses comportamentos do ponto de vista da aprendizagem cooperativa permitiram aos alunos com deficiência posicionar-se no grupo de modo
proativo na construção da produção escrita, objetivo comum ao grupo.
Johnson, Johnson e Holubec (1999) afirmam que existem muitas
práticas interpessoais e grupais que influenciam o resultado do trabalho cooperativo e, para que essas práticas sejam adequadas, os alunos
devem coordenar seus esforços com o intuito de alcançar os objetivos
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por meio da confiança em seus colegas, a fim de que estes os ajudem a
solucionar conflitos e dúvidas.
Em nosso estudo confirma-se a conquista da confiança nos pares
do grupo quando os alunos com e sem deficiência deixam de recorrer
aos pesquisadores com a mesma frequência evidenciada em P1. Isso foi
possível devido às intervenções dos pesquisadores, mas também dos
colegas de grupo (principalmente no final de P1), que evitavam recorrer
constantemente aos pesquisadores. Tal conduta correspondia a uma das
orientações da pesquisa: deve-se solicitar a ajuda dos pesquisadores
quando o grupo, de fato, não conseguir resolver o problema sozinho.
A confiabilidade nos pares permitiu aos alunos com deficiência
intelectual sentirem-se partícipes do grupo, instigando seus colegas a
ajudá-los na resolução de problemas, como visto no trecho anterior,
quando Paulo diz “Ajuda, muié”, ou quando esse aluno tentava regular
o comportamento de ansiedade do Colega 2, pedindo calma e afirmando
que a atividade daria certo (“Calma, muié, vai dá certo!”). Esses comportamentos provocaram nele menor hesitação em escrever, fazendo-o
deixar de atribuir essa função à outra colega.
Johnson, Johnson e Holubec (1999) seguem explicando que
existem quatro níveis de práticas cooperativas que envolvem as habilidades sociais. Essas práticas, por sua vez, coincidem com os papéis
que os alunos com e sem deficiência intelectual assumiram no grupo
em nosso estudo. Tais papéis dizem respeito às práticas de formação, de
funcionamento, de formulação e de incentivo. Nas palavras dos autores:
Para trabajar en equipo, los alumnos necesitan tener la oportunidad de trabajar juntos en forma cooperativa (para así aplicar
las prácticas del trabajo en equipo), la motivación para emplear
las destrezas propias del trabajo en equipo (una razón para
creer que dicha actividad les será beneficiosa) y cierta experiencia en el empleo de esas destrezas (JOHNSON; JOHNSON;
HOLUBEC, 1999, p. 27).

A emergência dos comportamentos de confiabilidade evidencia
que o grupo, de maneira geral, tentava resolver seus problemas internamente e, dessa forma, constituía progressivamente uma relação entre
os integrantes – aspecto fundamental ao critério da interdependência
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positiva. A constituição dessa relação era acentuada pela emergência de
comportamentos de tolerância aos ritmos de aprendizagem dos alunos
escritores nos grupos e pela tentativa de compreender a escrita espontânea deles – esse conjunto de comportamentos proporcionou no segundo período da pesquisa um ambiente de aprendizagem menos caótico e tornou as interações entre os alunos com e sem deficiência mais
fluida quando as comparamos com os dados do primeiro período.

A tomada de consciência dos diferentes papéis e a
responsabilidade coletiva pela regulação do grupo
O surgimento de comportamentos proativos no segundo período da pesquisa contribuiu para a superação da responsabilização
por “erros” de uma dada pessoa. No primeiro período os colegas dos
grupos responsabilizavam os alunos com deficiência pelos “erros”
nas produções escritas ou pelas reclamações dos pesquisadores. Por
outro lado, esses alunos faziam reclamações semelhantes sobre seus
colegas de equipe.
A superação desse tipo de comportamento sugere que os grupos
da pesquisa caminhavam para a construção da identidade de grupo.
Demonstra que os alunos sem deficiência não mais compreendiam as
situações de “erro” como aspecto decisivo para o não funcionamento do
trabalho em grupo, como demonstrado em P1. Além disso, reflete a tomada de consciência do grupo (mesmo que de forma incipiente) de que
os “erros” fazem parte da construção do texto escrito, visto que os pesquisadores constantemente levantavam esse tema ‒ produção escrita,
tipos de nível de escrita, tipos de textos ‒ como pauta de discussões nas
turmas nos momentos que antecediam os trabalhos em grupo, como
descrevemos no capítulo 3.
Nesse cenário de interação os alunos com e sem deficiência gradualmente iam aceitando seus papéis no grupo e intervindo na conduta
do outro para que esses papéis se efetivassem durante a produção escrita.
A aceitação do papel de escritor é claramente visível quando,
por exemplo, os estudantes com deficiência tiravam seus crachás e
solicitavam os de seus colegas a fim de trocar de papel no grupo em
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atividades para além daquelas propostas na pesquisa. Isso demonstra
que esses sujeitos sabiam que suas atribuições no grupo estavam atreladas ao símbolo impresso no crachá e não podiam desempenhar outra
função, a não ser que o trocasse com os de seus parceiros. O trecho a
seguir ilustra situação semelhante quando os alunos desejam trocar de
papeis após a finalização do texto.
Trecho que ilustra a consciência do papel no grupo mediante a
posse do crachá
Colega 1: Pronto, galera, terminamos, dá aqui que eu vô lê pra tia
– função do aluno com crachá do Peter Pan.
Paulo: Me dá, deixa que eu mostro à tia – fala isso retirando seu
crachá e o entregando ao colega, que o recebe.
Colega 1: Beleza, cara, qualquer coisa eu corrijo – a correção após
a apresentação do texto também é função daquele aluno com a
função de escritor.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Os alunos com deficiência intelectual, principalmente em P2,
demonstraram interiorizar outras regras além daquelas que concernem
à aprendizagem cooperativa, como as regras de produção textual em
grupo – essas regras eram explicitadas e discutidas com o grupo-classe
antes do desenvolvimento das atividades em equipe. Dentre as regras,
estabelecemos coletivamente que os grupos não deveriam ditar as letras, mas sim auxiliar os colegas a pensar no sistema de escrita; não deveriam responder pelos colegas, mas sim dar-lhes e respeitar-lhes a vez
de falar; não deveriam escrever pelos alunos com o crachá de escritor,
mas sim deixar que se expressassem espontaneamente e construíssem
junto com todos o planejamento do texto.
Tais condutas refletem em nosso estudo tomada de consciência
quanto à aceitação do seu papel e suas funções no grupo. Essa tomada
de consciência é compreendida por Lusignan (1996, p. 22) como aspecto fundamental para a constituição de trabalhos cooperativos, bem
como para o desenvolvimento de aspectos cognitivos e da linguagem.
Nas palavras do autor:
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Dans une structure de tâche coopérative, chacun contribue
à la réalisation de la tâche finale en assumant une responsabilité personnelle et en tenant um rôle spécifique. Une structure
d'apprentissage en coopération favorise une interaction cognitive et verbale entre les membres en vue d'atteindre un objectif
d'apprentissage commun. Cette dimension du travail coopératif
trouve son fondement dans le domaine de la psychologie sociale
du développement du langage.

A interiorização das regras de produção textual e a tomada de
consciência do papel e da função na equipe decorreu, sobretudo, das diferentes mediações dos pesquisadores antes da atividade em grupo e durante seu desenvolvimento, mas, principalmente, deu-se a partir das intervenções dos colegas e da imitação de suas condutas pelos alunos com
deficiência intelectual quando trabalhavam em contexto de cooperação.
Durante as sessões intermediárias (P2), observamos que os colegas relembravam as atribuições que competiam às responsabilidades
individuais dos membros do grupo, instigando que elas fossem realizadas – mesmo que eles algumas vezes não as fizessem adequadamente.
Esse comportamento dos colegas diminuiu significativamente nas sessões finais da pesquisa, visto que os alunos com deficiência nesse período não mais necessitavam de intervenções face a face dessa natureza
para o cumprimento de suas atribuições.
Comportamentos adequados à interação face a face eram recorrentes nas situações de explicitação das responsabilidades individuais
pelos alunos com e sem deficiência intelectual. À medida que incentivavam a execução dos diferentes papéis no grupo, também recebiam incentivos para implicar-se na atividade. É importante ressaltar que a interação face a face, quando favorecida pela interdependência positiva,
possibilita aos membros do grupo influenciar as relações sociais, a adaptação psicológica, a competência social e principalmente os esforços dos
demais para alcançar a meta em comum (JOHNSON; JOHNSON, 1999).

Alguns resquícios de comportamentos inadequados
No segundo período da pesquisa, comportamentos do tipo autoritário apresentaram importante redução e uma mudança em sua
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caracterização. Se em P1 esse comportamento era manifestado pela
explicitação do crachá, com a apropriação do título de “chefe” do
grupo, em P2 os alunos com deficiência elevavam a voz – principalmente Ycaro e Paulo. Esses alunos repetiam suas ideias ao grupo
sucessivamente em voz alta e explicitavam ter algum tipo de domínio
sobre as decisões do grupo, principalmente quanto ao planejamento
do texto – esses comportamentos são compreendidos na pesquisa
como tentativas de impor suas opiniões ao grupo. Tais comportamentos são ilustrados no trecho abaixo, que mostra a escrita de um
bilhete a um colega ausente que se encontrava internado:
Trecho ilustrativo da produção de um bilhete
Colega 2 diz: Vai, paz, escreve.
Colega 1 diz: Não, cara, carinho.
Ycaro, elevando o tom de voz, diz: Não, eu que escolho.
Colega 2 diz: Paz, cara.
Colega 1 diz: Nãoooo.
Ycaro, com o crachá elevado e a voz imponente, diz: Não, eu que
escolho, paz com presente amor no cartão Ilamy.
Colega 2 diz: Por que você escolheu paz?
Ycaro diz: Porque eu que mando [falou segurando o crachá].
Colega 1 diz: Aqui onde?
Colega 2 diz: Tu num é o chefe daqui não, viu?!
Colega 1 diz: Aqui num é nem a tua casa, é um trio.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

O trecho acima ilustra um comportamento autoritário e de
empoderamento por parte de Ycaro. Os colegas, por sua vez, já demonstravam nesse período da pesquisa (P2) compreender aspectos
importantes da aprendizagem cooperativa e, assim, não admitiam a
hierarquia de papéis no grupo.
Do ponto de vista da aprendizagem cooperativa, comportamentos
autoritários ferem o estabelecimento da relação entre os membros dos
grupos. Por outro lado, o comportamento ilustrado no trecho anterior
pode sugerir atitudes protagonistas e de empoderamento do aluno com
deficiência no interior do grupo, atuando como sujeito da ação diante de
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uma situação-problema. No campo da deficiência intelectual comportamentos que podem demonstrar certo tipo de protagonismo são bastante
relevantes, haja vista que esse público pode apresentar fragilidades na
motivação e na metacognição, aspectos importantes para o desenvolvimento de habilidades sociais (FIGUEREDO, 2010). Do ponto de vista
da emergência de comportamentos proativos, o empoderamento caracteriza a busca por uma afirmação da identidade no grupo, bem como
demonstra a superação de performances passivas para a ascensão de
condutas protagonistas diante da resolução de conflitos entre os colegas.

Pensa, pensa como se escreve, menino!
A escrita espontânea dos alunos com deficiência intelectual, principalmente a de Paulo, Gustavo e Marcos, apresentaram nesse período
da pesquisa (P2) características mais avançadas quando as comparamos
com dados do pré-teste de escrita – nos quais esses alunos apresentavam escrita do nível silábico com predominância de vogais.
Como demonstrado no primeiro período da pesquisa, os alunos
com deficiência geralmente escreviam uma letra ou um conjunto de
letras23 para cada unidade enunciada, ilustrando uma produção do nível
silábico (FERREIRO, 1999). Nas atividades ao longo de P2, a escrita
espontânea da primeira sílaba da palavra apresentava estrutura linguística convencional (consoante/vogal) com valor sonoro correspondente.
As demais sílabas das palavras geralmente eram escritas com características silábicas, demonstrando uma transição para hipóteses mais
avançadas (isso pode indicar uma evolução no interior do nível) – esse
aspecto demonstra conhecimento acerca da estrutura linguística das sílabas e revela compreensão de como se notam as letras, hipótese importante para a apropriação do sistema de escrita alfabética.
Consideramos que a evolução dos alunos com deficiência intelectual no campo da escrita decorreu das estratégias de mediação em grupo
realizadas pelos colegas. Estes, por sua vez, devido às intervenções dos

23 Silábico

por agrupamento – ver Silva (2016).
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pesquisadores24 (principalmente em P2), abandonavam gradativamente
estratégias de mediação como o ditado explícito em substituição a outras mais eficazes.
Esses alunos passaram a questionar com mais frequência os
alunos com deficiência para pensarem no sistema de escrita com o
grupo, estimulando-os a falar suas hipóteses e confrontando-as quando
estas não eram convencionalmente corretas – eram recorrentes frases
do tipo: “Pensa, pensa, menino, que tu consegue”; “Fala, que tu consegue ouvir o som”; “Se tu repetir e olhar pro quadro [alfabeto], você
consegue”; “É o pa de passarinho, mah”.
Os colegas, gradualmente, foram substituindo a soletração direta
pela verbalização e repetição pausada das palavras, enfatizando as unidades sonoras, por questionamentos quanto à formação das palavras e
pela associação grafema-fonema. Contudo, algumas vezes ainda testemunhamos a antecipação de respostas e o ditado. Por esse motivo os pesquisadores ainda realizaram diferentes mediações e orientações quanto
às regras de produção em grupo antes das atividades e durante estas.
Os alunos com deficiência, diante das estratégias de mediação
em grupo acima citadas, diminuíram a resistência à participação nas
atividades, bem como demonstraram, em menor incidência, comportamentos de distanciamento do grupo e de distração, o que contribuiu
para a concentração desses sujeitos nas atividades em grupo.
Observou-se ainda, nesse período da pesquisa, o declínio das
trocas de letras durante as produções por parte dos sujeitos – dentre
eles, Marcos e Paulo apresentaram maior índice dessa ocorrência. Essa
redução possivelmente pode ser atribuída à mediação realizada pelos
colegas, que instigavam os alunos com deficiência a pensar na formação da palavra antes de escrevê-la – eles refletiam sobre a formação
do som inicial da palavra, fazendo a relação grafema-fonema, e ainda a
respeito da quantidade de unidades que a palavra apresentava. Esse cenário também provocava os sujeitos a levar hipóteses quanto à relação
grafema-fonema e a tomar iniciativas para escrever espontaneamente
24 Para

o uso de estratégias mais significativas de escrita, ainda se fizeram necessárias diferentes intervenções dos pesquisadores em P2.
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as palavras. Consequentemente expressões como “Não sei escrever”
foram menos utilizadas de forma impulsiva, como ocorriam no primeiro período da pesquisa.
Os colegas também auxiliavam os alunos com deficiência a identificar palavras no quadro ou no próprio texto, utilizando como base a
letra ou sílaba inicial; solicitavam a leitura da frase, apontando com o
dedo para o início de cada palavra; pediam aos sujeitos para explicar
suas produções; faziam leitura literal da palavra ou frase que o aluno
com deficiência intelectual escreveu, a fim de que o grupo percebesse
erros de natureza normativa; solicitavam ao aluno com deficiência que
localizasse palavras na produção escrita do grupo.
Consideramos que a organização dos grupos, a interação direta
com as estratégias supracitadas e os estímulos dados pelos colegas e
pela pesquisadora contribuíram para a reprodução de muitas dessas estratégias por parte de nossos sujeitos. Progressivamente, ao longo das
sessões intermediárias, esses sujeitos demonstraram que a repetição
dessas estratégias em contexto de aprendizagem cooperativa (espontaneamente ou com estímulo) pode ter contribuído para a construção de
sua consciência fonológica. Situação semelhante pode ser identificada
no trecho a seguir durante a escrita de um bilhete. O trecho mostra a
escrita da frase “Você mora no meu coração”.
Trecho ilustrativo da escrita de um bilhete
Paulo escreve VO.
Colega 2 diz: Tu parou por quê, menino? Termina.
Pedro escreve C – VOC
Colega 1: Vai, cara, você.
Paulo: Mora no meu coração.
Colega 1: Isso, mora.
Paulo escreve NO.
Colega 1 aponta para NO e diz: MO-ra.
Colega 1 aponta para o espaço em branco ao lado e diz: Tá faltando
alguma coisa?
Paulo diz: Mora, ra.
Paulo escreve LA – NOLA.
Colega 1 relê o que ele escreveu – “Você mora...”
Paulo diz: No meu coração, no meu coração.

98

Estudos da Pós-Graduação

Colega 2: Pois vai, escreve.
Paulo escreve NU e para.
Colega 1 repreende: Cara, escreve logo tudo, sem parar.
Colega 1 relê o que Paulo escreveu.
Paulo escreve ME.
Paulo pergunta: É junto ô separado?
Colega 2: Separado, né não?! [Também apresentou dúvida]
Colega 1 lê novamente a produção mostrando a Paulo onde ele irá
começar a palavra coração.
Paulo escreve COLA. A frase ficou VOC NOLA NU ME COLA.
Colega 2: Escreve aí, para ele escrever.
Colega 1 escreve VOCÊ e, antes de fazer a comparação, Paulo
intervém: Não tem isso, né [aponta para a letra E]?
Paulo acrescenta a letra E na sua produção – VOCE.
Colega 1 escreve MORA NO MEU CORAÇÃO.
Paulo e Colega 2 dizem: Tá errado.
Paulo: Tá mesmo – apontou para a sílaba RA na palavra mora e
para as vogais O (no) e U (meu) comparando-as com as das escritas espontâneas.
Antes mesmo de os colegas solicitarem, Paulo corrigiu sua escrita.
Colega 2 antecipa a discussão: Vixe, então, coração também tem
que corrigir, né?!
Paulo: É mesmo, co-ra-ção [lê pausadamente a palavra escrita
pelo colega].
Paulo corrige a palavra "coração" escrita por ele.
Pesquisadora lembra que o grupo esqueceu o destinatário (mãe).
Paulo diz: Ma, M e o A [escreve MA].
Colega 2 fala ao mesmo tempo que Paulo escreve o restante da
palavra.
Paulo escreve I – MAI
Colega 1 diz: Gente, não mãiiiiiii [enfatiza o som], mãê [enfatiza].
Paulo apaga a letra I e escreve E – MAE.
Colega 2: Tem acento, né?!
Colega 1: Tem.
Paulo olha para um cartaz que tem a palavra mãe e põe o acento.
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Ao longo de P2 os alunos com deficiência foram capazes de escrever correta e espontaneamente sílabas iniciais de palavras, apresentando indícios conceituais do nível silábico-alfabético (principalmente
Paulo, Marcos e Gustavo). Contudo, nessa fase da pesquisa, ainda
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foram necessários estímulos para continuar a escrita da palavra inteira
(como visto no diálogo anterior), uma vez que os alunos com deficiência paravam constantemente. As pausas ocorridas durante a escrita
espontânea desses alunos podem ser consideradas um modo de preocupação quanto à assertiva da produção, como ilustra o diálogo a seguir.
Trecho ilustrativo da preocupação com a assertiva da escrita
espontânea
Colega 2: Vai, escreve “café”.
Marcos escreve CA.
Marcos para a produção.
Colega 1: Mah, escreve logo, por que tu para, nahn?!
Marcos: É porque tem que pensar, mah.
Colega 2: Pois, vai, pensa logo... café, café. Marcos, é o F e o E
escreve EF.
Antes de o colega questionar, Marcos pergunta: Primeiro é o E ou o F?
Colega 2: É FE, é o...
Colega 1 interrompe: Não é pra dar resposta, não, eu já falei [fala
mostrando o crachá do Peter Pan]. Feeeee, como é que tu acha, mah?
Marcos: F e depois E.
Marcos repete o som [feeeeee, fe, fe], não espera a confirmação
e corrige.
Colega 2 elogia: Muito bem, dotô [doutor].
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

As pausas supracitadas revelam um sujeito pensante no sistema de escrita alfabética que não quer escrever de “qualquer jeito”;
apresenta um sujeito que demonstra saber que existe uma lógica para
a produção e que essa ordem deve ser seguida (consoante/vogal). A
hesitação, nesse período da pesquisa, não se trata de insegurança na
implicação da atividade, mas é uma preocupação em acertar a estrutura
linguística da palavra, visto que o sujeito se sentia implicado na tarefa.
As estratégias para auxiliar a produção textual reproduzidas
pelos alunos com deficiência mostraram-se em nosso estudo de grande
importância; a reprodução de algumas delas por parte desses sujeitos
constituiu aspectos importantes para a emergência de comportamentos
proativos nesses sujeitos e para a aprendizagem da língua escrita, visto
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que possibilitou situações de reflexão quanto ao sistema de escrita alfabética em grupo.
Ainda em P2 observamos que os alunos com deficiência passaram, gradualmente, a perguntar por que deveriam apagar (corrigir)
suas produções quando os colegas solicitavam. É importante destacar
que, se antes eles atribuíam seus papéis aos colegas, apagavam o que
escreviam de forma impulsiva mediante qualquer questionamento ou
hesitavam em escrever, no segundo período da pesquisa, aqueles sujeitos questionavam as alterações propostas no texto, não permitindo
que os colegas apagassem qualquer coisa sem antes lhes dar explicações. Tal comportamento gerava esclarecimentos por parte dos colegas
quanto à pauta escrita e discussões envolvendo desde a estrutura do gênero proposto até a estrutura linguística das unidades sonoras (sílabas).
Para isso os colegas utilizavam diferentes estratégias, como
buscar no próprio ambiente da sala aportes linguísticos (sílaba, palavra,
frase) para demonstrar o “erro” na pauta escrita; solicitar ao aluno com
deficiência que tentasse ler sua própria produção; e comparar a pauta
espontânea com a convencional ‒ essa estratégia, conforme demonstrado no trecho já citado anteriormente, era estimulada desde o início
da pesquisa, mas só ocorreu no interior dos grupos a partir de P2; tinha
como objetivo fomentar a identificação de diferenças e semelhanças nas
pautas escritas a fim de que o “erro” fosse percebido e logo corrigido
pelo grupo. A comparação termo a termo (sílaba a sílaba) também foi
realizada, mas em menor frequência do que a comparação da pauta espontânea com a convencional.

Constituição e ampliação dos comportamentos proativos
em contexto de cooperação
No terceiro período da pesquisa, o grupo-classe, de modo
geral, passou a demonstrar maior autonomia e independência em relação à organização interna das equipes. Logo após anunciarmos as
atividades do dia, a maioria dos alunos (incluindo aqueles com deficiência) organizava a sala, auxiliando no agrupamento das cadeiras,
buscava e distribuía os materiais (crachás, folhas de papel, lápis), e
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até montava e auxiliava no posicionamento do tripé ao lado da cadeira do aluno com deficiência.25
Esse período (P3) é caracterizado pela superação ou pela importante redução de comportamentos inadequados que comprometiam a
aprendizagem cooperativa e o desempenho dos sujeitos com deficiência
intelectual durante a produção escrita.
Os alunos com deficiência intelectual não necessitavam mais de
estímulo para participar das atividades, tampouco para assumir seus papéis e suas funções no grupo.
É importante ressaltar que, no primeiro período da pesquisa, o
barulho emanado pelos grupos no interior das turmas experimentais era
ensurdecedor, incompreensível e aparentava um ambiente caótico do
ponto de vista da proposição de um trabalho cooperativo ‒ esse cenário
ocorria principalmente na sala de Paulo, que, por sua vez, continha o
maior número de alunos dentre as três salas do nosso experimento e
uma acústica que não contribuía para esse tipo de trabalho em grupo.
No final do segundo período, a dinâmica entre uma fala e outra
era de tal forma fluida e rápida que as turmas ainda apresentavam um
“barulho” que ecoava pelo ambiente (as crianças se empolgavam, se
entregam à atividade por se sentirem implicadas nelas!). Contudo, esse
barulho era contextualizado; conseguíamos ouvir os diálogos e as discussões entre os membros dos grupos acerca da atividade. Não era barulho de algazarra ou gritos, como presenciamos no início da pesquisa,
mas sim um som que manifestava a realização de trabalho e, nesse caso,
agradável de testemunhar.
Nos grupos os alunos com e sem deficiência organizavam-se para
distribuir os papéis (funções identificadas pelos crachás) entre eles e os
materiais sem necessitar de orientação dos pesquisadores, iniciando a
atividade sem esperar por seus comandos.
Depois da organização para escrita do texto no interior do
grupo, os alunos iniciavam a atividade partindo do planejamento e
chamando a pesquisadora quando de fato era necessário. Esse cenário,
25 Explicamos

a todos os alunos das três turmas participantes que 1(um) aluno tinha sido
sorteado para a gravação, e era somente um porque só tínhamos uma câmera.
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testemunhado nos quatro grupos experimentais, demonstra comportamentos de autonomia e cooperação em grupo, refletindo, sobretudo, o
sentimento de pertencimento à equipe.
Nesse período da pesquisa, os grupos não mais perdiam tanto
tempo brigando, levantando-se ou distraindo-se, tal como faziam durante as atividades iniciais. Em P3, as principais divergências entre
os alunos com e sem deficiência ocorriam quando surgiam opiniões
contrárias ao conteúdo do texto a ser escrito, principalmente nos momentos de planejamento.
Outro aspecto que merece destaque nesse período foi a diminuição do tempo de duração26 das atividades em grupo, provavelmente
em decorrência de afinidades estabelecidas entre os alunos, bem como
da apropriação das regras da aprendizagem cooperativa. Assim, algumas vezes foi necessário produzir mais de um texto por sessão.27
Ressaltamos também que o fato de os grupos terem conquistado
ao longo do tempo mais autonomia não implica dizer que os sujeitos
com deficiência não se distraíam ou não necessitavam ainda de algum
estímulo. Os incentivos, por sua vez, centravam-se mais sobre a motivação do que propriamente sobre os aspectos da escrita, por exemplo:
“Vai... Tu sabe, menino, já fez isso antes”; “Para de bobeira e escreve
logo, menino”; “Mah, tu num já fez antes, tu já sabe, mah, faz logo”.
Dentre os quatro sujeitos da pesquisa, Paulo era um dos que precisavam
de estímulos com uma frequência importante para dar continuidade à
atividade, uma vez que ele constantemente escrevia a primeira sílaba da
palavra de modo convencional e parava.
No terceiro período da pesquisa, a interação promotora para a
interdependência positiva apresentou maior recorrência nos grupos em
comparação com os dois períodos precedentes. Os colegas cada vez
mais evitavam que os alunos com deficiência desconcentrassem-se por
muito tempo, chamando a atenção para a atividade e demonstrando que
26 Em

P1, o tempo em grupo variava entre 90 e 120 minutos; no segundo período, as sessões
duravam entre 60 e 90 minutos. E no último, as atividades não passavam de 45 minutos
para a escrita de 1 (um) texto.
27 Quando isso ocorria, trocávamos os papéis entre os alunos com deficiência e os colegas
de nível conceitual na escrita mais próximos.
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só alcançariam sucesso se todos se empenhassem na proposta e se todos
desempenhassem com êxito seus papéis nos grupos ‒ aspecto que caracteriza o critério da interdependência positiva. O trecho abaixo ilustra
o critério descrito.
Trecho ilustrativo da produção escrita de um convite
Colega 2 diz: Convite, com, com, tem som de que?
Paulo diz: Tem som de K.
Colega 1 diz: Pois escreve do teu jeito primeiro.
Paulo escreve KVI e depois para.
Colega 1 diz: Qual é a palavra?
Paulo diz: Convite
Colega 1 diz: Por escreve, Paulo... Não para, você sabe como é cara.
Colega 2 aponta para o que já está escrito: com(K)-vi(VI)...
Paulo diz: Ti, separa, conviti?
Colegas iam responder. Mas Paulo não esperou e escreveu TI – KVITI.
Colega 1 escreve a palavra CONVITE.
Paulo diz: Tá diferente.
Colega 2 diz: O quê?
Paulo diz: Porque eu errei.
Colega 2 diz: É porque é com C, da tia Camila
Paulo apaga a letra K e corrige – CONVITI
Enquanto Paulo corrigia, o Colega 1 ainda disse: E tem o N, pro
som sair do nariz, viu, Paulo?
Paulo lê o que escreveu apontando para cada sílaba e diz: É o CO
do Corintian (Corinthians).
Fonte: banco de dados da nossa investigação.

Nesse período a dinâmica no interior dos grupos revela motivação por parte dos alunos que respeitavam os colegas com deficiência
intelectual e os estimulavam a participar da atividade de escrita do texto
(“Escreve, Paulo... Não para, você sabe como é, cara”). Essas atitudes
impulsionavam os colegas com deficiência, valorizando a presença
deles no grupo e, por conseguinte, contribuíam para a emergência e
a constituição de comportamentos proativos por parte desses sujeitos.
Estes, por sua vez, apreendiam as regras da aprendizagem cooperativa
e, à medida que iam internalizando tais estratégias, faziam uso delas
para desempenhar os seus papéis com os demais colegas, inclusive
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exercendo regulação do grupo. Esse cenário demonstra uma dinâmica
de interação cíclica, fluida e interdependente, tal qual é prevista na
aprendizagem cooperativa.
Os alunos com deficiência intelectual em P3 manifestaram com
bastante frequência pedidos de ajuda para escrever o texto, principalmente diante de sílabas complexas; solicitavam também dos colegas
explicações sobre a relação grafema-fonema, demonstrando ampliação
de conhecimentos relativos à língua escrita. Esses alunos também solicitavam que os colegas se implicassem nas atividades (Marcos, por
exemplo, pegava nas orelhas dos colegas de grupo para chamar sua
atenção, imitando esse comportamento de seus pares – essas atitudes
não demonstravam agressividade, mas, sim, uma forma particular de interação entre os alunos). E, por fim, comportamentos de entusiasmo em
face das conquistas do grupo ocorreram com bastante frequência em P3,
assim como pedidos de desculpas quando eram manifestados comportamentos inadequados. Esses pedidos traziam em seu interior o desejo
de continuar a atividade e de fazer parte do grupo (“Oh, cara, desculpa,
viu, vamos voltar, vamos?!” ‒ enquanto o sujeito fala, afaga a cabeça
do colega). É importante destacar que esses comportamentos emergiam
de modo espontâneo. A frequência de tais comportamentos nos dois últimos períodos da pesquisa foi importante para o êxito da implantação
da aprendizagem cooperativa nas turmas participantes do estudo.
As sessões de produção escrita sempre iniciavam com o planejamento do texto a ser escrito. Após o planejamento, os colegas repetiam
a frase elaborada coletivamente e pediam para o aluno com deficiência
repeti-la. Algumas vezes associavam cada palavra da frase a um dedo
da mão do aluno em questão. Essa estratégia foi reproduzida espontaneamente pelos sujeitos durante o terceiro período da pesquisa. É importante destacar que esse tipo de estratégia contribuiu para que os sujeitos
com deficiência se lembrassem constantemente da frase planejada. Após
a escrita espontânea, os colegas ora faziam questionamentos quanto à
escrita, ora faziam a leitura literal do que fora escrito, e algumas vezes os
próprios alunos com deficiência percebiam e corrigiam os seus escritos.
Ao longo do terceiro período, também observamos que os
alunos com deficiência apropriaram-se da estratégia dos colegas para
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segmentação de palavras, colocando traços ou pontos entre estas a
fim de fazer a separação. Dos quatro sujeitos, Gustavo e Ycaro foram
os que mais utilizaram essa estratégia, iniciando-a no final de P2 e
aumentando a frequência do seu uso em P3.
Uma evolução importante foi observada na apropriação de estratégia de escrita de Paulo. Ele passou a separar as palavras sem mais
utilizar as referidas marcações (traço ou ponto) e começou a segmentar
adequadamente as palavras que constituíam as frases escritas. Durante
as sessões de escrita, quando os colegas verbalizavam a frase para ser
escrita, Paulo não mais necessitava de mediação para realizar a segmentação das palavras.
No fim de nossa pesquisa, os sujeitos com deficiência intelectual
apresentaram comportamentos proativos que ultrapassaram nossas expectativas em relação à interação com a língua escrita. Esses sujeitos
foram capazes de posicionar-se criticamente quanto ao planejamento
dos textos, dando opiniões contrárias à do grupo quando não concordavam com as ideias dadas pelos colegas ou questionando a formação
de palavras a fim de compreendê-las. Eles também faziam questionamentos quanto à organização do texto em relação à estrutura do gênero
textual em que trabalhavam.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA
COMEÇARMOS TUDO DE NOVO!

A

experiência tratada neste livro apresentou desafios, momentos de conflitos, avanços e superações. Por meio da metodologia da
aprendizagem cooperativa, construímos uma possibilidade de investigar a
participação da pessoa com deficiência intelectual no interior de um grupo
de trabalho, dando-lhe as mesmas oportunidades de aprendizagem dos demais alunos sem deficiência em um espaço comum a todos, a escola.
No início do nosso estudo, deparamos com diferentes barreiras,
inclusive de natureza socioafetiva, por parte de colegas sem deficiência,
que recusavam integrar os grupos com a presença de alunos com deficiência intelectual. Tal rejeição ancorava-se no baixo rendimento acadêmico desses sujeitos e, principalmente, no fato de eles terem no grupo o
papel de escritor e animador da equipe.
Os alunos com deficiência apresentavam no começo do estudo
comportamentos de hesitação, insegurança, timidez e recusa em participar
das atividades ou assumir seus papéis nos grupos. A falta de confiança em
seus próprios recursos e os comportamentos competitivos, individualistas
e autoritários também sobressaíram no primeiro período da pesquisa.
Ao longo do estudo encorajamos, estimulamos e confrontamos
todos os alunos das quatro salas para que pensassem sobre os critérios
da aprendizagem cooperativa, sobretudo, no que se refere aos princípios do respeito ao saber do outro e do respeito às diferenças de seus

APRENDIZAGEM COOPERATIVA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:
a conquista do protagonismo na produção textual

107

colegas. Nossos esforços com os grupos foram no sentido de que, ao
longo da pesquisa, os alunos com e sem deficiência intelectual constituíssem uma identidade de grupo a partir da construção de relações mútuas, principalmente, por meio da compreensão dos critérios que regem
a referida metodologia.
A aprendizagem cooperativa em nosso estudo possibilitou a construção de um ambiente interativo e construtivo de produção de saber,
pois sua estrutura permitiu que cada indivíduo assumisse um papel de
protagonista de sua aprendizagem, mas também, de coconstrutor de conhecimento no grupo, à medida que auxiliava o próximo e aprendia
com ele de modo interdependente.
Comportamentos de natureza linguística (repetição e ênfase fonológica para buscar compreender a estrutura silábica, por exemplo)
e social (incentivar o grupo, agradecer, vibrar, desculpar-se, por
exemplo) emergiram ao longo do estudo e se consolidaram à medida
que os alunos com e sem deficiência estabeleciam uma interação positiva e a relação mútua se afirmava.
Comportamentos dessas naturezas possibilitaram aos alunos com
deficiência intelectual assumir seus papéis e compreender suas funções
de modo que eles abandonassem gradativamente a posição de ouvinte e
escriba passivo em favor de uma posição ativa de questionador e escritor,
à medida que também interagiam com a linguagem escrita. Esses sujeitos
nessa seara se implicaram na produção de tal modo que se colocavam
problemas e, com o grupo, tentavam buscar soluções. Mais importante,
tentavam entender os processos de resolução ao questionar, por exemplo,
por que um determinado fragmento do seu texto teria que ser apagado.
Por meio da aprendizagem cooperativa foi possível observar a
emergência e a manutenção de comportamentos que caracterizavam autonomia dos alunos com deficiência intelectual no grupo. Eles passaram
a atuar sem solicitar a aprovação de seus colegas ou dos pesquisadores.
Essa evolução da autonomia foi importante para a motivação da aprendizagem em contexto de produção escrita, bem como para a conquista
do protagonismo desses sujeitos em contexto de sala comum.
A manifestação de tais comportamentos demonstrou que nossa
experiência com a aprendizagem cooperativa apresentou resultados
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significativos para a apropriação da língua escrita de alunos com e
sem deficiência intelectual em contexto de produção escrita na sala
comum. No final dessa experiência, esses alunos apresentam escritas
com níveis mais avançados do que aqueles averiguados no início da
pesquisa. Paulo, por exemplo, iniciou a pesquisa com nível silábico
e, na avalição final da língua escrita (pós-teste), apresentou produções
com características alfabéticas.
Destacamos que os colegas dos grupos e a própria organização
sistematizada da aprendizagem cooperativa contribuíram para tais resultados. Esses alunos, ao compreenderem a proposta dessa metodologia de trabalho e considerarem o ritmo de aprendizagem dos pares
em grupos, apresentaram condutas também proativas no grupo, encorajando, estimulando, celebrando e reprovando as atitudes de seus colegas com e sem deficiência a fim de que também fizessem parte do
processo de aprendizagem de modo ativo.
Ao observarmos esse cenário, compreendemos que a proposta
com aprendizagem cooperativa contemplou os objetivos do estudo,
pois promoveu a inclusão dos alunos com deficiência intelectual, perfazendo-se, assim, sujeitos protagonistas da própria aprendizagem.
Nosso estudo demonstrou, sobretudo, que os sujeitos com deficiência intelectual podem e devem estar presentes nos trabalhos em
grupo como sujeito de ação da sua aprendizagem. Os dados revelaram
diferentes possibilidades de trabalhar em grupo com alunos com e sem
deficiência intelectual em contexto de produção escrita em sala comum,
garantindo a todos o acesso ao conhecimento de forma que suas habilidades fossem respeitadas e as diferenças não fossem empecilhos à
participação ativa nos grupos.
É essencial informar que os resultados foram obtidos no contexto de aprendizagem da escrita e que, consequentemente, devem ser
interpretados levando esse aspecto em consideração, visto que não sabemos se esses comportamentos seriam observados em outros espaços
de aprendizagem, como, por exemplo, de matemática ou ciências.
Outro aspecto importante a considerar foi a duração da experiência de pesquisa, que ultrapassa muito a duração de outras pesquisas realizadas nesse domínio. Esse aspecto parece particularmente importante
na contribuição dos resultados positivos do estudo. Ressalta-se, ainda,
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que o contexto natural da sala de aula no qual a pesquisa foi realizada
certamente favoreceu a interação entre os alunos.
É importante lembrar que a aprendizagem cooperativa em sala
de aula, notadamente naquela que inclui alunos com deficiência intelectual, é um trabalho de longo prazo, que não tolera a improvisação.
O professor precisa entender que prioritariamente deve desenvolver
nos alunos comportamentos essenciais para vivenciar as experiências
cooperativas, tais como: o direito à palavra, a capacidade de escuta, o
respeito às ideias e a capacidade de levar em consideração o ponto de
vista do outro. Essas competências são necessárias antes de iniciar os
trabalhos com a metodologia da aprendizagem cooperativa.
Apesar de toda essa preparação, o professor pode deparar com
situações de conflito entre os alunos, mas, como um guia experiente,
ele deve manter os objetivos que podem garantir o desenvolvimento
dos alunos no que concerne tanto às aprendizagens escolares quanto ao
desenvolvimento social.
A aprendizagem cooperativa apresentou em nosso estudo aspectos de ordem pedagógica no sentido de possibilitar aos professores
orientações de organização da sala para o trabalho em grupos cooperativos de modo a promover a interação entre todos os alunos durante o
processo de aprendizagem, visto que os alunos com níveis iniciais de
escrita (silábico) e os que estavam em transição para níveis mais avançados (silábico-alfabético) se beneficiaram dessa organização didática.
A utilização da aprendizagem cooperativa também possibilitou
construir estratégias de mediação de conflito ligado à interação. Essa
estratégia didática permite aos professores regular os conflitos de ordem
cognitiva a fim de favorecer as discussões de diferentes pontos de vista
como estratégias para estimular a evolução cognitiva que envolve a
construção de conhecimentos.
Finalmente, aprendemos com esse estudo que a interação e a
aprendizagem nos grupos cooperativos independem da condição do
sujeito, sendo tributo do tipo de relação que se constrói na classe. Por
esse motivo se dá a importância da inclusão escolar não apenas para os
alunos com deficiência, mas para todos que constituem o grupo-classe
no interior das escolas.
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