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Resumo Este trabalho relata a experiência desenvolvida no ano de 2009, por um docente do Senac 

São Paulo, com uma aluna do curso de Qualificação Profissional em Apresentação de Programas de 

TV, que apresentava dificuldades de aprendizagem em razão de uma educação básica deficiente. 

Além dos obstáculos para o desenvolvimento da aprendizagem, a falta de repertório cultural da aluna 

causava dificuldades de interação com a turma, colocando-a a margem do processo de ensino-

aprendizagem. Essa situação é incompatível com a proposta institucional, que considera a inclusão 

como o direito de todos (com ou sem deficiências) à igualdade de oportunidade de acesso, 

permanência e êxito em todas as modalidades de ensino, mobilizando as condições que assegurem a 

equiparação de oportunidades. O docente então, ao planejar sua prática, utilizou-se das premissas 

institucionais contidas na Proposta Pedagógica, em que a ênfase é dada à aprendizagem, o que coloca 

o aluno no centro do processo educacional, como um sujeito transformador e autor do próprio 

desenvolvimento. Compreendendo que não haveria tempo para que a aluna criasse repertório por 

meio de textos de referência ou longas pesquisas que concorressem com o próprio andamento do 

curso, o docente adotou uma postura mediadora, desenvolvendo estratégias e recursos imagéticos que 

proporcionaram a pluralidade cultural e a variedade de interpretações na construção do conhecimento, 

por meio de uma seleção de vídeos com referências técnicas e visuais – além de peças publicitarias 

em vídeo e impressas, nacionais e estrangeiras, de diferentes épocas, de programas de TV, reality 

shows, telejornais, programas de auditório e telenovelas – que abordavam temáticas importantes para 

a área: comunicação de massa, estruturas estéticas e narrativas, industrialização e desenvolvimento 

tecnológico, questões éticas, entre outros temas. Tais estratégias fortaleceram a autonomia da aluna 

para a aprendizagem, desenvolvendo a capacidade crítica, a iniciativa e a criatividade. Com a adoção 

dessas estratégias, as diferenças foram consideradas e respeitadas por meio de situações de 

aprendizagem, objetivando a equiparação de oportunidades. A experiência também possibilitou ao 

professor reformular o plano de aprendizagem, incorporando estratégias diversificadas para a 

inclusão. 
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