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Resumo Este trabalho se constituiu em decorrência de uma atividade tríplice de ensino-pesquisa-

extensão realizada no âmbito do Projeto 3: Sujeito, Linguagem, Aprendizagem do curso de Pedagogia 

da Faculdade de Educação da UnB. A partir do envolvimento das autoras com o trabalho pedagógico 

com a crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do DF foi organizado 

um estudo de caso sobre um aluno (D) de 6 anos que, nesse primeiro semestre de 2013, apresentou 

peculiaridades marcantes no seu processo de aprendizagem e que se mantiveram ao longo de três 

contextos de atendimento, a saber: na sala de aula regular do 2º ano de escolarização, no turno da 

tarde; no trabalho da educação integral realizado pela manhã; no trabalho de intervenção 

psicopedagógica realizado uma vez por semana com pequeno grupo de crianças que, de acordo com 

a professora regente não apresentavam rendimento no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a 

problemática que sugere o estudo procura relacionar o fracasso escolar com a indagação de um 

diagnóstico de deficiência que fica implícito em manifestações recorrentes. Com ênfase no aporte 

teórico histórico-cultural de Vigotski (1997,2012) e categorias da Teoria da Subjetividade na 

perspectiva de González Rey (2002,2006,2011), é realizada a análise de episódios transcritos desses 

três contextos educacionais. A análise tem por objetivo ampliar a compreensão sobre o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de D e procura evidenciar questões sobre a deficiência, a construção 

social do diagnóstico, a constituição do sujeito que aprende e as interações do contexto educacional 

como base do trabalho pedagógico. As primeiras conclusões do estudo confirmam que a qualidade 

do desenvolvimento de D está fortemente atrelada às relações que esse menino estabelece com o 

contexto escolar em que está inserido e, em um dinamismo dialético, as impossibilidades que o 

mesmo encontra nesse contexto é fator que parece estar inviabilizando seu pleno desenvolvimento. 
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