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PORTAL DO PROFESSOR PARA A PRÁTICA DOCENTE INCLUSIVA: 

QUAL O CONHECIMENTO? 

Bataliotti, Soellyn Elene – UFSCar 

Costa, Maria da Piedade Resende da - UFSCar 

 

RESUMO: A formação do professor deve ser uma prática constante, mediante a necessidade 

de complementação do conhecimento para a atividade docente. Diante dessa necessidade, foi 

ofertado e ministrado em um congresso brasileiro, um mini-curso para apresentar a proposta 

do Portal do Professor, como recurso de pesquisa para profissionais da educação, que 

colabora com aspecto da inclusão e Educação Especial. O Portal do Professor é um repositório 

nacional brasileiro, oferecido pelo Ministério da Educação, que possibilita variadas pesquisas 

de recursos digitais que contribuem com a prática docente. Posto em operação desde o ano de 

2008, ainda há profissionais que desconhecem este ambiente, e a divulgação em eventos 

acadêmicos cooperam com a disseminação para o uso do repositório. Por ser um ambiente 

exclusivo para a prática docente, este estudo teve como objetivo geral divulgar o Portal do 

Professor como um repositório brasileiro, verificar o conhecimento que profissionais da 

educação tem sobre o ambiente e analisar quais tipos de recursos, oferecidos pelo Portal, 

estes profissionais buscam para a prática inclusiva. Como objetivos específicos foram (i) 

demonstrar o Portal do Professor como recurso para a prática inclusiva e especial; (ii) detectar 

a necessidade, entre profissionais da educação, sobre a busca de recursos no formato digital; 

e, (iii) verificar sugestões de melhorias para o uso do professor, no ambiente. Como 

participantes, inscritos no mini-curso, tivemos sete profissionais/ futuros profissionais na área 

da educação, três Professoras Universitárias, três estudantes e uma psicóloga. Como método 

esta pesquisa teve a abordagem qualitativa, consubstanciado pela pesquisa exploratória, em 

que busca apresentar uma visão geral sobre um tema ainda pouco pesquisado. Nos resultados 

é apresentado que estes profissionais ainda não tinham o conhecimento sobre o repositório 

brasileiro e que ainda não há recursos digitais inclusivos para todas as áreas, concluindo a 

importância de divulgação do ambiente e alimentação de mais recursos quem colaboram para 

a prática inclusiva e especial. 

Palavra-chave: Educação Especial, Inclusão, Portal do Professor, prática docente, recurso 

digital. 

 

Abstract: Teacher education should be a constant practice, facing the need of 

complementation of knowledge for teaching practice. Considering this necessity, it was 

offered and taught in a Brazilian congress, a mini -course to present the purpose of 

Portal do Professor [Teacher’s Portal], as research resource for professional education, 

collaborating with inclusion and Special Education. Portal do Professor is a Brazilian 
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repository, offered by the Ministry of Education, which allows to search digital 

resources which contribute to the teaching practice. Available since 2008, there are 

still professionals who does not know this environment, and dissemination in academic 

events cooperate with the spread to use the repository. As it is a repository for teaching 

practice, this study aimed to disclose Portal do Professor as a Brazilian repository, 

verify the knowledge that education professionals have on the environment and to 

analyze what types of resources are offered by Portal, these professionals want to their 

inclusive practice. The specific objectives were (i) demonstrate Portal do Professor as a 

resource for special and inclusive practice, (ii) detect the need among education 

professionals, about the search for resources in digital format , and (iii) verify 

suggestions and improvements to the use of the teacher. As participants enrolled in the 

mini-course, we had seven professionals/future professionals in the field of education, 

three professors, three students and a psychologist. The method of this research was the 

qualitative approach, embodied by exploratory research, which presents an overview of 

a subject not researched. As results, it is presented that these professionals did not know 

the Brazilian repository and there is still no inclusive digital resources of all areas, 

concluding the importance of dissemination of environment and feed of more resources 

which collaborate to inclusive practice. 

Keyword: Special Education, Inclusion, Portal do Professor, teaching practice, digital 

resource. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Materiais como recursos digitais são um novo meio de colaborar com o ensino 

nas escolas, estes materiais são ofertados para o uso, por meio do computador ou 

recursos eletrônicos que são fatores que aos poucos estão cada vez mais acessíveis aos 

alunos. 

Os recursos digitais são ferramentas que colaboram com o ensino e podem ser 

armazenados no formato digital, em sítios eletrônicos que possibilitam compartilhar este 

conteúdo, por meio de repositórios digitais. 

Repositórios digitais, conforme explica Nascimento (2009, p. 352), “servem para armazenar 

conteúdos que podem ser pesquisados por meio de busca e acessados para reutilização”. A 

referida autora cita também que a identificação, o armazenamento e os acessos são outros 

pontos importantes do repositório e que o usuário com acesso mais abrangente pode 

visualizar todo o sistema, incluir e excluir material e administrar as informações, enquanto o 

usuário básico pode apenas visualizar, fazer download e contribuir para com o material. 
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Ainda, a mencionada autora, relata com maiores detalhes que: 

 

Qualquer recurso digital com aplicação na educação pode ser 

incluído em um repositório educacional e nele podem ser 

encontrados materiais como software, multimídia, textos, livros 

eletrônicos, testes, ementas de cursos, cursos, simulações, planos de 

aula, apresentações, arquivos de áudio e vídeo e outros. O termo 

objeto de aprendizagem tem sido utilizado na literatura para referir-

se aos recursos educacionais digitais desenvolvidos com certos 

padrões para permitir a reutilização em vários contextos 

educacionais sendo eles armazenados em repositórios educacionais 

(Nascimento, 2009, p. 352).   

 

Arellano (2008) esclarece que os repositórios contêm informação digital que 

permitem armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção científica e acadêmica, 

sendo esse público e transparente. 

A estima pelo uso do repositório ocorre devido à necessidade de várias 

instituições acadêmicas de armazenarem seus materiais, assim como afirmam 

Nascimento (2009) e Müller (2012), pois os repositórios estão sendo bastante utilizados 

para o compartilhamento de materiais pedagógicos. 

Rodrigues e Rodrigues (2012) esclarecem que o Brasil desenvolveu repositórios 

voltados para o ensino e aprendizagem, além daqueles voltados exclusivamente a materiais 

científicos e acadêmicos. Os autores ainda pontuam que, além de proporcionar autonomia ao 

acesso dos alunos, que podem acessar conteúdos escolares independentes de sua posição 

geográfica, possibilitaram novas possibilidades aos professores. Os repositórios educacionais, 

então, servem para armazenar conteúdos digitais a serem utilizados no contexto escolar. De 

acordo com Afonso et al. (2011), identificar, catalogar e compartilhar recursos nos repositórios 

digitais educacionais permite que as atividades de ensino e aprendizagem se tornem mais 

dinâmicas e atualizadas, uma vez que estes recursos são mais aproveitados por professores e 

alunos se disponibilizados a partir de um repositório. Além disso, estes permitem que os 

recursos sejam reutilizados e facilmente encontrados.  

Conforme aponta Nascimento (2009) e Müller (2012) crescem cada vez mais no 

cenário mundial o número de instituições acadêmicas com o propósito de armazenar 

seus materiais produzidos por meio de repositórios digitais, que têm como objetivo 

facilitar a disseminação e o acesso nacional e internacional dos resultados das pesquisas 
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de seus acadêmicos. Com esta disseminação, pode contribuir para o impulso em 

pesquisas científicas, como também de institutos e centros de pesquisas, de 

organização pública e privada. São em repositórios educacionais os considerados para o 

depósito destes recursos. 

Estudantes e profissionais estão aos poucos descobrindo que não precisam estar matriculados 

em cursos de uma instituição específica para utilizar os recursos destes repositórios, além de 

poder indicar para armazenar algum recurso de autoria própria. 

Segundo Nascimento (2009), os recursos digitais disponíveis nos repositórios vêm 

acompanhados de tutoriais para que o professor tenha sugestões para a sua prática de ensino 

e que, além disto, os materiais disponibilizados acabam contribuindo para a formação de 

professores e futuros professores, alunos de cursos de licenciaturas. 

Para os professores que tenham estudantes público alvo da Educação Especial, a busca de 

recursos nestes repositórios pode auxiliar positivamente para o ensino deles, pelo aspecto 

atrativo e inovador destes materiais. Esta prática permite sair do tradicionalismo e utilizar 

recursos que possibilitam a inclusão de alunos por meio da interação digital. 

Com o intuito de promover a maior participação de professores em comunidades educacionais 

que ofertam conteúdos digitais, espaço para interação e comunicação entre outros aspectos, 

foi criado o Portal do Professor (Bielshowsky; Prata, 2010). 

Desta forma, consideraremos o Portal do Professor como um repositório de 

recurso educacional público, assim como classifica Silva (2009), no qual este fez o 

levantamento de todos os repositórios oferecidos pelo governo brasileiro, que além do 

Portal do Professor, há outras iniciativas como o Portal Domínio Público
1
, o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)
2
 e a Rede Interativa Virtual de Educação 

(RIVED). 

Sendo a RIVED, como apresentam Nascimento (2009) e Silva (2009) foi a 

pioneira de âmbito brasileiro na implantação de repositório, utilizando a concepção de 

criar e oferecer objetos de aprendizagem, em padrões abertos, através de um acordo em 

1997 do Brasil com os Estados Unidos, no qual só no ano de 1999 iniciou de fato sua 

                                                             
1
 Um local que promove o acesso às obras literárias, artísticas e científicas, que constituem o 

patrimônio cultural brasileiro (SILVA, 2009). 
2
 Esse Banco Internacional tem o propósito de manter e compartilhar recursos educacionais 

digitais de livre acesso em diferentes formatos, tais como áudio, vídeo, animação, simulação, software 

educacional, além de imagem, mapa, hipertexto. Este repositório é também integrado ao Portal do 

Professor (SILVA, 2009, p.76). 
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participação com parcerias entre a antiga Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico, 

hoje Secretaria de Educação Básica (SEB), e a SEED.  

Desta forma, o Portal do Professor, junto ao BIOE, foi o último a ser lançado pelo governo 

brasileiro, que possibilita o armazenamento de recursos digitais para serem utilizados por 

professores. Este ambiente começou a ser fomentado inicialmente por professores 

universitários e profissionais da educação contratados para veicular diversos recursos que 

colaboram para o ensino, atualmente próprios professores da educação básica que fomentam 

o ambiente, introduzindo sugestões de aulas, comentários, discussões e outros recursos 

digitais. 

Visando atrair cada vez mais a participação de professores para esta interação virtual, 

utilizando recursos digitais com espaços de comunicações e trocas, foi criado pelo 

governo brasileiro, Ministério da Educação (MEC) entre parceria com o Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT) e vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED) 

no ano de 2007, o Portal do Professor, iniciando sua operação no ano de 2008 

(Bielshowsky; Prata, 2010).  

Ainda segundo os referidos autores, é uma proposta que visa fomentar a participação de 

professores em comunidades educacionais, utilizando conteúdos digitais, espaços de 

comunicação entre outras categorias que podem ser encontrados no repositório 

(BIELSCHOWSKY e PRATA, 2010). 

Diante das possibilidades que o governo dispõe para profissionais da educação, por meio do 

Portal do Professor, o acesso ao ambiente e o conhecimento do mesmo ainda é pouco para ser 

significativo, em um país com a extensão territorial que apresenta o Brasil.  

Desde o ano de sua criação até atualmente, o Portal do Professor recebeu 42.869.381 

(quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta nove mil e trezentos e oitenta e um) acessos, 

vindo de 1.127 (hum mil centro e vinte e sete) cidades, as cidades com mais acessos foram em 

primeiro lugar São Paulo com 4.257.300 (quatro milhões, duzentos de cinquenta e sete mil e 

trezentos) acessos, em segundo lugar Rio de janeiro com 3.138.889 (três milhões, centro e 

trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e nove) acessos, em terceiro lugar Belo Horizonte com 

3.019.994 (três milhões, dezenove mil e novecentos e noventa e quatro) acessos (Brasil, 

2012a). 

Diante das possibilidades oportunizadas pelo Portal do Professor, e sabendo que há 

disponibilizado neste ambiente recursos que colaboram com a educação, e observando os 

números de visitas ao mesmo, este estudo tem como questionamento se profissionais 

espalhados pelo país tem o conhecimento sobre este repositório nacional. 

Pensando nestes itens, objetivo geral é divulgar o Portal do Professor como um repositório 

brasileiro, verificar o conhecimento que profissionais da educação tem sobre o ambiente e 
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analisar quais tipos de recursos, oferecidos pelo Portal, estes profissionais buscam para a 

prática inclusiva. Como objetivos específicos foram (i) demonstrar o Portal do Professor 

como recurso para a prática inclusiva e especial; (ii) detectar a necessidade, entre profissionais 

da educação, sobre a busca de recursos no formato digital; e, (iii) verificar sugestões de 

melhorias para o uso do professor, no ambiente. Como participantes, inscritos no mini-curso, 

tivemos sete profissionais/ futuros profissionais na área da educação, três Professoras 

Universitárias, três estudantes e uma psicóloga.  

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

A criação do Portal do Professor, segundo o documento Reflexões Pedagógicas (Brasil, 

2012b), iniciou-se mediante a compreensão do Ministério da Educação sobre a 

necessidade de um novo perfil do professor em vista dos entendimentos atribuídos a 

esta profissão (Brasil, 2012b). 

Ainda segundo o referido documento, o Portal tem a iniciativa de reunir em um único 

local um conjunto de recursos de: multimídia (vídeos, áudios, animações, entre outros); 

interação e comunicação (contendo fóruns, blogs, chats, entre outros); acesso a 

informações para o conhecimento (cursos, materiais para pesquisa e estudo, notícias, 

links e aulas) e ferramenta colaborativa para criação de sugestões de aulas que 

contribuem no planejamento do profissional (Brasil, 2012b). 

O Portal do Professor foi previsto como um integrador do sistema público de educação 

básica, unindo MEC, secretarias estaduais e municipais, escolas, gestores, professores e 

estudantes, possibilitando este acesso para o compartilhamento dos recursos disponíveis 

no ambiente. Nesta iniciativa buscou-se obter uma melhor qualidade no ensino, 

diminuindo a evasão escolar, possibilitando a formação continuada de professores e 

diminuindo a desigualdade entre as escolas espalhadas pelo país (Nascimento, 2009). 

Considera-se, assim, o Portal do Professor um repositório nacional, que tem como 

finalidade armazenar recursos educacionais, tornando os conteúdos disponíveis para a 

reutilização, comentários, downloads, postagens e repostagens (Nascismento, 2009). 

Em sua página principal
3
, estão oferecidos para o acesso de categorias como “Espaço de 

aula”, “Jornal do Professor”, “Conteúdos Multimídia”, “Cursos e materiais”, “Interação 

                                                             
3 portaldoprofessor.gov.mec.br  
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e colaboração”, “Links” e “Plataforma Freire”, todos voltados como dispositivo de 

busca para que professores encontrem os mais variados temas para sua prática 

pedagógica. 

Desta forma, a principal finalidade do Portal do Professor é oportunizar aos professores, 

de todo o território brasileiro, o acesso a variados materiais e recursos digitais. E por ser 

considerado um repositório, estes mesmos professores também poderão disponibilizar 

seus materiais e conteúdos disciplinares com os demais professores. 

Sabendo que os repositórios, como o Portal do Professor, constituem-se em espaços em que 

recursos digitais e tecnológicos são armazenados, viabilizado pelo financiamento público, e por 

ser uma proposta ainda nova, o que buscamos apresentar é a alternativa que ele pode propor 

para o trabalho com Educação Especial. 

Diante desta proposta, foram feitas buscas em todo o repositório para serem levantados todos 

os recursos voltados para a Educação Especial, oferecidos no ambiente, para serem 

apresentados aos participantes de um mini curso onde fora apresentado o Portal do Professor 

e todos os recursos possíveis encontrados sobre a temática. 

Segundo Bataliotti e Costa (2012), há no Portal do Professor cerca de 9.648 recursos 

que podem colaborar para a prática do professor na Educação Especial, sendo estes sugestões 

de aulas, vídeos, apresentações, blogs, páginas de internet, entre outros, conforme mostra o 

quadro 1. 

 

Quadro 1 – Recursos para Educação Especial nas categorias do Portal do Professor 

(Bataliotti;Costa, 2012) 

 

8.733 sugestões de aulas 

disponibilizadas 

 

25 matérias sobre o tema 

(Jornal do professor) 
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32 recursos de multimídia 

(Recursos educacionais) 

 

- 

 

7 recursos, sendo três vídeos 

disponibilizados no youtube e 

quatro apresentações no 

Power Point. 

 

851 portais sobre Educação 

Especial, nacionais e 

internacionais. 

 

X 

     Total 9.648 

Fonte: Imagens retiradas da Página Inicial do Portal do Professor 

 

Desta forma, a principal finalidade do Portal do Professor é oportunizar aos professores, de 

todo o território brasileiro, o acesso a variados materiais, recursos digitais e sugestões de 

aulas. E por ser considerado um repositório, estes mesmos professores também poderão 

compartilhar seus materiais e conteúdos disciplinares com os demais professores. 

Convém ressaltar, que o Portal do Professor oferece sugestões de aulas para todas as 

disciplinas curriculares da educação básica e também para a Educação de Jovens e Adultos 
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(EJA), tais como: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Física, Química, 

Biologia, Educação Física, Artes, Sociologia, Filosofia, dentre outras. 

 Dentre os recursos oferecidos em cada uma das categorias do Portal do 

Professor, foi possível encontrar em “Espaço de Aula” que é destinada a um espaço de 

sugestões de aulas, na qual o professor além de buscar aulas, poderá, quando 

devidamente cadastrado no ambiente, criar suas próprias aulas sendo elas individuais ou 

em grupo e deixar disponível no ambiente. É possível o professor não deixar suas aulas 

públicas, porém, a partir do momento que suas aulas se tornam públicas elas ficarão 

disponíveis no dispositivo de busca do Portal do Professor, permitindo o acesso, 

download, comentário e avaliação de todos os professores que fizerem a visualização da 

aula. Esta categoria divide-se em “Sugestões de Aula”, “Criar Aulas”, “Minhas Aulas” e 

“Orientações”. As sugestões de aulas disponíveis nesta categoria são para todos 

componentes curriculares voltados para a prática da Educação Especial e Inclusiva. As 

aulas disponibilizadas no ambiente tem o caráter de flexibilizar o planejamento 

proposto, contendo sugestões que oportunizam a inclusão de grupos de deficiência 

como a física, intelectual, sensorial e as múltiplas. 

Na categoria do “Jornal do Professor” é destinada a disponibilizar informações 

sobre assuntos de Educação e Ensino, direcionado aos mais diversos assuntos, onde o 

professor tem um conteúdo quinzenal, que pode ser escolhido o tema a partir de uma 

enquete disponibilizada no próprio ambiente, ou fazer sugestões de temas, compartilhar 

suas experiências, artigos, indicar e procurar livros, entre outros assuntos voltado à 

educação. É possível encontrar artigos apresentados sobre temas inclusivos direcionados 

para professores que atuam com alunos público alvo da Educação Especial. 

Para “Conteúdos Multimídia” esta categoria foi disponibilizada recentemente. 

Anteriormente havia somente os “Recursos Educacionais”, que hoje é um recurso desta 

categoria. Dentre os recursos disponibilizados, atualmente, pode-se destacar além dos 

“recursos educacionais”, a “coleção de recursos”, o “sites temáticos”, os “cadernos 

didáticos” e a “TV escola ao vivo”, entre outros sítios de endereço para acesso, onde 

disponibilizam variados recursos em diversos formatos. É possível encontrar recursos 

voltados para a Educação Especial e Inclusiva, com vídeos e áudios voltados para o 

público-alvo, que podem ser utilizados como complementos digitais nos planejamentos 
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de aula do professor ou recursos para serem apresentados em oficinas e formação de 

professores. 

Em “Cursos e Materiais” é disponibilizado informações sobre os mais diversos 

cursos voltados para a educação, assim como materiais didáticos indicados em 

“materiais de estudo” que são em diversos formatos, que auxiliam na auto 

aprendizagem e enriquecem a prática docente. Apesar de haver sugestões de cursos 

voltados para a Educação Especial e Inclusiva, não são disponíveis neste espaço 

sugestões de cursos ou de materiais de cursos que possibilitem pesquisas para esta 

temática, não foram encontrados assuntos relacionados. 

Em “Interação e Colaboração”, como o próprio nome já enfatiza é um ambiente 

de interação, comunicação e colaboração entre os professores que acessam as 

comunicações ligadas à educação, entre elas o “chat”, o “fórum”, o “Portal no Youtube” 

e o “compartilhando apresentações”, além das demais ferramentas secundárias que são 

disponibilizadas nesta categoria. Nessa categoria é possível encontrar conteúdos como 

vídeos no Youtube, apresentações de Power Point que oferecem conteúdos sobre a 

Educação Especial e Inclusiva. 

A categoria “Links” direciona à diversos sites e portais nacionais e 

internacionais que colaboram com a formação do professor. Nesse espaço que mais é 

apresentado itens para a temática, pois como ele redireciona aos mais diversos sites 

foram do Portal do Professor, a busca possibilita encontrar diversos links como blogs, 

bibliotecas virtuais, artigos específicos, entre outros disponíveis virtualmente. 

A última categoria apresentada na interface inicial do Portal do Professor, a 

“Plataforma Freire” não é necessariamente uma categoria do Portal do Professor, ela é 

na verdade uma forma de atalho ao Plano Nacional de Formação de Professores, que é 

um programa do Ministério da Educação para que professores possam fazer seus 

cadastros e candidatar-se a vagas de cursos presenciais, semi-presenciais e a distância, 

sendo eles de formação inicial ou continuada. 

O MEC está investindo nesta nova linha de atuação, pois colabora com o trabalho do docente, 

e a sua expectativa é de oferecer gratuitamente uma estrutura completa e moderna para que 

professores possam encontrar via internet uma solução que agrega todos os itens necessários 

para um bom desenvolvimento escolar (Nascimento, 2009). 
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Diante deste entendimento e da necessidade constante de atualização por parte dos 

professores, é corriqueiro ouvir relatos destes sobre a necessidade de maiores espaços de 

capacitação profissional, ambientes de trocas e orientações para lidarem com o avanço das 

novas tecnologias para a sua de atuação profissional (Bielshowsky; Prata, 2010).  

Neste sentido, a divulgação do ambiente seria ideal para que professores e 

profissionais da educação tivessem um meio de buscas direcionado para o ensino. 

O que propomos nesta pesquisa, é descobrir sobre o conhecimento de profissionais envolvidos 

na educação e formação de professores acerca do Portal do Professor, se este ambiente é 

disponibilizado para o conhecimento de profissionais pelo país. Portanto, teve como objetivo 

geral divulgar o Portal do Professor como um repositório brasileiro, verificar o conhecimento 

que profissionais da educação tem sobre o ambiente e analisar quais tipos de recursos, 

oferecidos pelo Portal, estes profissionais buscam para a prática inclusiva. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Diante do tema sobre sugestões de aulas para a Educação Especial propostas no Portal 

do Professor, foi ministrado um mini curso para apresentar os recursos dispostos no ambiente 

do Portal do Professor, em um congresso em Educação Especial, no qual teve a participação 

total de sete profissionais/futuros profissionais da educação. 

Nesse sentido, este estudo teve como método de investigação para levantar o 

conhecimento do Profissional vinculado a educação, tendo a abordagem qualitativa que 

segundo Moreira e Caleffe (2008) podem ser observados de modo mais aberto, deixando 

espaço para que a pessoa se pronuncie sobre o seu conhecimento. 

 A pesquisa será consubstanciada como pesquisa exploratória, tendo em vista que o 

propósito de apresentar uma visão geral sobre o tema a ser pesquisado, constituindo muitas 

vezes uma primeira etapa de uma situação mais ampla (Moreira; Caleffe, 2008). 

 O instrumento para a coleta de dados, foram aplicados questionários antes das 

apresentações do primeiro dia, e após o cadastro no último dia. 

 

PROCEDIMENTOS 

Local da realização da pesquisa 

 

Apresentação em um congresso com o tema sobre a Educação Especial, a partir de um Mini 

Curso que apresentava as possibilidades do Portal do Professor como estratégia para buscar 
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temas inclusivos, com a proposta de apresentar e abordar os conteúdos disponíveis no 

Portal do Professor, como estratégia para que possa ser utilizado no planejamento de aula 

do professor, indicando os recursos que auxiliam a prática pedagógica dos mesmos, sendo um 

ambiente onde são oferecidas diversas ferramentas educacionais, direcionada para o uso do 

docente que busca alternativas para trabalhar com seus estudantes público alvo da Educação 

Especial. 

 

Participantes 

 

No mini curso ofertado participaram ao todo sete profissionais/futuros profissionais 

envolvidos na Educação, três delas eram Professoras Universitárias, três eram estudantes e 

uma psicóloga. 

Das professoras universitárias, duas delas eram professoras de Universidades Federais e uma 

morava no estado do Amazonas, enquanto a outra morava no estado da Paraíba, e a terceira 

Professora Universitária, atuava em uma instituição Privada e morava no estado de São Paulo. 

Das três estudantes, uma estudava em uma Universidade Estadual e morava no estado do 

Amazonas, a segunda estudava em uma Universidade Estadual e morava no estado de São 

Paulo e a terceira estudava em uma Universidade Federal e morava no estado da Paraíba e a 

psicóloga trabalhava com professores e morava no estado do Rio de Janeiro. 

 

Percurso percorrido 

 

O mini curso teve a duração de seis horas, divididos em três dias, no qual a ministrante 

dividiu em três momentos: primeiro momento - apresentar a história do Portal do Professor e 

os repositórios vinculados a ele; segundo momento - apresentar os recursos disponíveis no 

Portal do Professor sobre a temática de Educação Especial; e no terceiro momento o cadastro 

e a utilização do ambiente pelos participantes do mini curso, no qual preencheram seu perfil e 

buscaram temas relacionados à sua área nos dispositivos de busca do Portal do Professor. 

Entre os três dias de curso, no primeiro dia antes de apresentar a proposta do Portal 

do Professor foi aplicado um questionário para os participantes perguntando sobre o 

conhecimento destes acerca do Portal do Professor, e no último dia, foi aplicado outro 

questionário para verificar, depois dos três dias de apresentação, qual a concepção atual sobre 

o ambiente e de que forma poderiam utilizá-los em sua prática profissional. 
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RESULTADOS 

 

 No primeiro dia do mini curso foram levantados os dados gerais dos participantes, para 

serem definidos as identificações de cada um, no primeiro e segundo questionário o 

levantamento desses dados foram os mesmos, para poder comparar se os mesmos 

participantes estiveram presentes nos três dias, as perguntas eram: profissão, instituição de 

trabalho, cidade e idade. 

 Dentre as seis pessoas participantes no primeiro dia de apresentação do mini curso, 

foram as três Professoras Universitárias, duas estudantes e uma psicóloga. No último dia de 

mini curso, a psicóloga não estava presente, no entanto juntou-se ao grupo uma estudante de 

uma Universidade Federal, do estado da Paraíba que participou do segundo e terceiro dia, 

somando-se sete participantes ao todo. 

A média de idades das sete pessoas que participaram do mini curso, entre as 

professoras, estudantes e psicóloga foi de 34,5 anos, tendo em vista que o grupo continha 

profissionais já formados e futuros profissionais.  

 Nas perguntas específicas sobre o Portal do Professor, antes de iniciar a apresentação 

sobre o repositório, foi questionado: se conheciam o Portal do Professor; o que conhece ou o 

que acha que pode ser o ambiente do Portal do Professor; e o que espera adquirir de 

conhecimento no mini curso. 

 Diante do questionamento sobre o Portal do Professor, das seis participantes apenas 

uma indicou conhecer o ambiente, somente a estudante da Universidade Estadual, do estado 

de São Paulo, enquanto as demais indicaram ainda não conhecer o ambiente ou ter ouvido 

falar. 

 Sobre o que é o Portal do Professor, ou o que acha que pode ser este ambiente, 

apenas a estudante da Universidade Estadual, do estado de São Paulo, indicou o que 

representa o Portal do Professor, mencionando ser: “Portal destinado a interação entre 

professores, local onde há a disponibilidade de recursos e métodos pedagógicos oferecidos pelo 

MEC ou pelos próprios professores”. Enquanto três delas pontuou apenas não conhecer, uma 

delas pontuou acreditar ser um lugar de informações técnicas para professores, e outra 

acredita ser um local onde são oferecidos recursos para a educação inclusiva (tendo em vista, 

que o mini curso seria voltado para apresentar o Portal do Professor para a prática inclusiva). 

 Enquanto as expectativas para o uso do Portal do Professor, as respostas foram 

direcionadas no sentido de conhecer ferramentas para apresentar aos seus estudantes do 

curso de licenciatura; recursos para trabalhar com professores; informações e recursos para a 

Educação Especial; conhecer sobre o que é o Portal do Professor e por último saber utilizar as 

ferramentas disponíveis neste ambiente.  
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 Após os três dias ministrados sobre o Portal do Professor, aonde foram apresentados 

todas as ferramentas disponíveis no ambiente, os recursos voltados para a prática da 

Educação Especial e Inclusiva, após aprender a manusear e se cadastrar no Portal, no último 

dia foi entregue um novo questionário, para identificar se as mesmas pessoas do primeiro dia 

permaneceram, mantendo as perguntas: profissão, instituição de trabalho, cidade e idade. E 

para identificar a percepção após a apresentação de todo conteúdo disponível no repositório. 

 Diante da análise dos resultados do terceiro dia, exclui-se somente a participação da 

psicóloga do Rio de Janeiro, já que ela não ficou até o final do dia para responder ao 

questionário, e fora acrescentado o dado da estudante, de uma Universidade Federal, da 

Paraíba, que não esteve presente no momento do questionário inicial. 

 Para verificar se as informações passadas sobre o Portal do Professor foram 

satisfatórias foram questionados: o que achou sobre o conhecimento sobre o Portal do 

Professor; e como poderá utilizar as informações do Portal e o próprio ambiente em sua 

prática. 

 Diante do questionamento sobre o conhecimento adquirido sobre o Portal do 

Professor, todos os participantes indicaram ser satisfatório, por conhecerem novas 

ferramentas para ser utilizadas na prática do professor, auxiliando a fundamentar o 

conhecimento teórico e prático, porém, em uma das observações foi pontuado ser necessário 

ter mais links indicando ainda mais sites para pesquisas, assim como a necessidade de 

disponibilizar informações voltadas para professores universitários, que também poderiam 

usufruir de recursos para o ensino superior. 

 No questionamento sobre a utilidade (após terem conhecido o Portal do Professor) 

para os profissionais e estudantes que participaram do mini curso, as respostas foram no 

sentido de demonstrar que irão aplicar a proposta com seus estudantes do curso de 

licenciatura, utilizarão na sua prática, apresentarão para os demais professores, utilizarão para 

pesquisas de materiais didáticos, fontes para pesquisas acadêmicas e para buscas de sugestões 

de aulas. 

 

ANÁLISE 

 

 Diante do levantamento sobre o conhecimento sobre o Portal do Professor, entre os 

participantes do mini curso, constata-se que a maioria dos profissionais espalhados pelo país 

ainda não tem o conhecimento sobre o ambiente, tendo em vista que somente uma estudante 

do estado de São Paulo conhecia o repositório nacional e soube relatar do que se trata o 

ambiente. 



 

Parte II |Pág. 1658  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

E apesar do objetivo do Portal do Professor ser de disponibilizar os mais diversos conteúdos 

educacionais para professores de todo o país, como afirmar Bielschowsky e Prata (2009), ele 

não é amplamente divulgado para estes profissionais da educação. 

O conhecimento sobre este repositório ainda está limitado à região sudeste do país, como 

apresentado nas estatísticas do próprio Portal (Brasil 2012a), regiões para o norte do país 

ainda desconhecem sobre o ambiente, e a necessidade de divulgação para este público é 

essencial. 

 Quanto às expectativas dos profissionais e estudantes sobre o Portal do Professor, o 

nome remete a entenderem ser um ambiente voltado para trabalhar com professores, tendo 

em vista a proposta do mini curso foi em apresentar recursos para a Educação Especial e 

Inclusiva, por este motivo os participantes fizeram inicialmente a relação que o ambiente era 

exclusivo para esta modalidade de ensino, no qual foi melhor explicado ao ser apresentado o 

contexto do Portal, enquanto que para a expectativa de aprendizagem sobre o ambiente, era 

em aprender a lidar com as ferramentas disponíveis no repositório. 

 Para o governo brasileiro o professor apresenta, atualmente, um novo perfil de 

atuação, pois buscam ferramentas de meio eletrônico para a comunicação, diante desta nova 

forma de se relacionar, o Portal do Professor tenta oferecer em um único lugar formas de 

interação, recursos digitais, cursos, materiais e planejamentos que auxiliem a prática do 

professor (Brasil, 2012b). 

 Portanto, este ambiente que foi apresentado, buscou atender as expectativas dos 

profissionais participantes do mini curso, que tinham o interesse em encontrar no Portal do 

Professor ferramentas e recursos que auxiliasse no ensino, e consequentemente na 

aprendizagem do aluno. 

Conforme já apresentado, o repositório como o Portal do Professor é uma iniciativa 

financiada pelo governo brasileiro, criado para promover a qualidade da educação, ao 

considerarmos a Educação Especial e inclusiva uma modalidade de ensino, o governo tem 

demonstrado preocupação em garantir a educação de qualidade para todos, disponibilizando 

aos professores estratégias para buscar recursos que possam trabalhar com este público 

(Bataliotti; Costa, 2012). 

 Após a apresentação do Portal do Professor, durante os três dias de mini curso, pode-

se analisar que o ambiente é satisfatório para serem utilizados pelos diversos profissionais da 

educação e para estudantes, tendo em vista a pontuação deles sobre o que conhecem, após a 

contextualização, sobre o ambiente. No entanto, para que o repositório ofereça recursos para 

a prática dos profissionais, há sugestões que podem ser acrescentados que causaria ainda mais 

melhorias no local. 

 Para o uso da informação adquirida durante a apresentação do mini curso, todos 

relataram que em sua prática, tanto profissional como ainda no processo de formação 
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profissional (o estudante), eles poderão utilizar o ambiente para apresentar aos alunos dos 

cursos de licenciatura, utilizar na prática profissional e apresentar aos demais professores, 

além de poder ser um ambiente de pesquisa para recursos para as mais diversas áreas, 

inclusive Educação Especial e a Inclusiva, que possam lhe dar embasamento teórico para sua 

prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos objetivos deste estudo em divulgar o repositório e verificar o conhecimento de 

profissionais/futuros profissionais vinculados a educação o conhecimento que estes 

apresentam sobre o que é o Portal do Professor podemos expor que ainda é um ambiente 

bastante desconhecido, tendo em vista que profissionais de regiões norte, nordeste e sudeste 

pontuaram nunca terem ouvido falar sobre este ambiente. 

Ainda sobre os objetivos de demonstrar recursos sobre a Educação Especial e para a prática 

inclusiva, podemos verificar o interesse destes profissionais em buscar por estes recursos, que 

são disponibilizados na maioria das categorias disposta no ambiente, no entanto, ainda é 

necessário ser disponibilizado mais materiais e informações. Nesse sentido, foram detectados 

a necessidade de apresentar esses recursos disponibilizados por meio do repositório digital, 

indicando como acessar e a forma de buscar os conteúdos. 

Desta forma, o conhecimento sobre o Portal do Professor, remete somente ao nome 

apresentado por ele, sem que profissionais saibam da imensidade de recursos disponibilizados 

neste ambiente, para todos os níveis de ensino. 

Podemos concluir que ainda há a necessidade de divulgação e também melhorias no 

repositório como indicado pelos participantes que observaram faltar ainda temas específicos 

para algumas áreas de formação, principalmente para o ensino superior. Pois profissionais 

ligados a educação e futuros profissionais podem se beneficiar dos recursos apresentados, 

podendo ter a utilização em vários momentos como aplicação em aulas, pesquisas de 

sugestões, participação de fóruns, entre outros e ainda há a necessidade de indicar novas 

sugestões e encaminhamentos de outras áreas, como para o ensino superior. 

Contudo, podemos indicar que o estudo sobre o Portal do Professor e o mini curso 

apresentado é uma das iniciativas de divulgação deste ambiente, e que estes profissionais 

podem tornar-se multiplicadores e disseminar para outros conhecidos este conhecimento. 
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PORTAL DO PROFESSOR: ACESSIBILIDADE DO REPOSITÓRIO 

BRASILEIRO 

 

Bataliotti, Soellyn Elene – UFSCar 

Costa, Maria da Piedade Resende da - UFSCar 

 

Resumo: O governo brasileiro tem investido em recursos digitais que colaboram 

para a prática do docente para oportunizarem a aprendizagem dos alunos. Para 

disponibilizar estes recursos, são oferecidos repositórios educacionais onde são 

armazenados os mais variados tipos de informação. O Portal do Professor é um dos 

repositórios educacionais brasileiro, oferecido desde o ano de 2008 pelo Ministério da 

Educação, que além de armazenar recursos digitais voltados para a educação, oferece 

em um só ambiente diversos conteúdos de interação, pesquisa e estudo, que colabora 

para a prática docente e direcionamentos para a formação e atualização do profissional. 

Dentre os diversos recursos disponíveis, há itens voltados para a prática inclusiva, neste 

repositório, que colaboram com os professores atuantes na Educação Especial e 

inclusiva. Dessa forma, este estudo busca pesquisar a acessibilidade do ambiente 

eletrônico do Portal do Professor, investigando se a página disponível online é acessível 

para todos, inclusive para público alvo da Educação Especial. Assim, o objetivo desta 

pesquisa é analisar a acessibilidade da página inicial do Portal do Professor, se esta 

possibilita o acesso à página por qualquer pessoa. Como objetivos específicos (i) 

apresentar o Portal do Professor como um repositório educacional de recursos digitais; 

(ii) apresentar as possibilidades de recursos voltados para a inclusão, neste ambiente; e 

(iii) pontuar as possíveis falhas de acessibilidade no Portal. Para investigar se o 
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repositório apresenta um website acessível, foi feita uma análise a partir do aplicativo 

brasileiro DaSilva (que permite verificar a acessibilidade de um website). O método 

utilizado nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa, consubstanciado pela pesquisa de 

internet que com a contemporaneidade as informações ficaram mais rápidas, 

possibilitando a pesquisa em diversos assuntos. O resultado apresentado é que o Portal 

do Professor, por ser um repositório educacional geral, ou seja, voltado para todos os 

conteúdos curriculares, inclusive alguns voltados para a Educação Especial e inclusiva, 

a sua interface principal ainda não é totalmente acessível, apresentado pelo DaSilva. 

Indicado haver melhorias significativas que podem colaborar para que todos, inclusive 

pessoas público alvo da Educação Especial, tenham acesso. Concluí-se assim, que o 

Portal do Professor para que seja um recurso inclusivo ainda precisa adequações de sua 

página principal. 

Palavra-chave: Acessibilidade, Portal do Professor, Recursos digitais. 

 

 

Abstract: The Brazilian government has invested in digital resources that contribute to 

the practice of teaching to provide students learning. To make these resources available, 

educational repositories that store the various types of information are offered. Portal do 

Professor [Teacher’s Portal] is one of the educational repositories in Brazil, offered 

since 2008 by the Ministry of Education, which in addition to storing digital resources 

focused on education , offers a single environment on various content interaction, 

research and study, which contributes to teaching practice and guidelines for training 

and updating professional skills. Among the many resources available, there are items 

for inclusive practice, which collaborate with teachers working in special and inclusive 

education. Thus, this study aims to determine the accessibility of the electronic 

environment of Portal do Professor, investigating if the page available online is 

accessible to everyone, including target audience of Special Education. The objective of 

this research is to analyze the accessibility of the homepage of Portal do Professor, if 

this allows access to the site by anyone. Specific objectives (i) to present the Teacher 

Portal as a repository of educational digital resources, (ii) to present the possibilities of 
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features aimed at the inclusion , in this environment , and (iii) rate the failure modes of 

accessibility on the Portal. To investigate whether the repository provides an 

accessible website, an analysis was made from the Brazilian application called DaSilva 

(which allows you to check the accessibility of a website). The method used in this 

research was the qualitative approach, embodied by the internet research, as internet 

allowed information to be disseminated faster, enabling research in various themes. The 

result shown is Portal do Professor, as a general educational repository, facing all 

subject areas, including some focused on Special and inclusive Education, does not 

have its main interface fully accessible, as presented by DaSilva. It is indicated that 

there are significant improvements can collaborate so that everyone, including people 

target of Special Education can access this repository. We concluded therefore that 

Portal do Professor to be a inclusive resource still needs adjustments to its main page. 

Keyword : Accessibility, Portal do Professor , Digital resources . 

 

 Introdução 

 

 O advento da internet, trouxe variadas possibilidades para a utilização da 

tecnologia, informação e comunicação, inclusive para a educação. Consubstanciado 

pelo motivo de que muitas pessoas têm acesso à internet, o governo brasileiro está 

investindo em formações continuadas para promover o uso da rede em massa. 

No Brasil o uso do computador, assim como a da internet na escola, apesar de ainda 

não ser ofertado para a maioria dos estudantes, vem sendo adquirido aos poucos nas escolas 

da rede pública, enquanto as escolas da rede privada apresentam ter maior acesso à internet 

como aponta o Censo escolar da educação básica: 

 

[...] no ensino fundamental, o recurso mais disponível é o 

“laboratório de informática”, sendo oferecido em 44% das escolas 

públicas, enquanto que na rede privada o recurso em destaque é o 

“acesso à internet”, presente em 88% das escolas (Brasil, 2012, p.33). 

 

 Diante deste fato, observa-se que há a necessidade do investimento, tanto 

em formação, quanto em infraestrutura,  para possibilitar o uso de recursos de 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Segundo Bielschowsky e Prata 

(2010), esse investimento para o desenvolvimento do uso das TIC nas escolas tem sido 
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oferecido por meio de cursos como o Proinfo
4
 Integrado, que segundo os autores seus 

objetivos são;  

 

[...] familiarizar os alunos com as TIC tendo, como consequência, a 

redução gradual da exclusão digital no Brasil; desenvolver uma 

pedagogia de projetos, tornando a escola mais atraente e, ao mesmo 

tempo, desenvolvendo nos estudantes uma maior autonomia e levar 

para a sala de aula elementos multimediáticos que tornem estes 

ambientes mais atraentes para desenvolver a curiosidade dos 

estudantes na busca do conhecimento (Bielschowsky; Prata, 2010, 

p.02). 

 

 Para colaborar com a busca constante de recursos digitais (elementos 

multimediáticos), por meio de buscas na internet em ambientes que sejam voltados para 

a educação, o governo brasileiro oferece repositórios educacionais para auxiliar a 

formação do professor, assim como oferecer meios para contribuir o uso desses 

recursos. 

Repositórios, conforme explica Nascimento (2009, p. 352), “servem para armazenar conteúdos 

que podem ser pesquisados por meio de busca e acessados para reutilização”. A referida 

autora cita também que a identificação, o armazenamento e os acessos são outros pontos 

importantes do repositório e que o usuário com acesso mais abrangente pode visualizar todo o 

sistema, incluir e excluir material e administrar as informações, enquanto o usuário básico 

pode visualizar, fazer download e contribuir para com o material. 

Ainda, a referida autora, relata com maiores detalhes que: 

 

Qualquer recurso digital com aplicação na educação pode ser 

incluído em um repositório educacional e nele podem ser 

encontrados materiais como software, multimídia, textos, livros 

eletrônicos, testes, ementas de cursos, cursos, simulações, planos de 

aula, apresentações, arquivos de áudio e vídeo e outros. O termo 

objeto de aprendizagem tem sido utilizado na literatura para referir-

                                                             
4 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) é um programa educacional criado 

pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico das TIC na 

rede pública de ensino fundamental e médio. (BRASIL, 2013a). 
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se aos recursos educacionais digitais desenvolvidos com certos 

padrões para permitir a reutilização em vários contextos 

educacionais sendo eles armazenados em repositórios educacionais 

(Nascimento, 2009, p. 352).   

 

Arellano (2008) esclarece que os repositórios contêm informação digital que 

permitem armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção científica e acadêmica, 

sendo esse público e transparente. 

A estima pelo uso do repositório ocorre devido à necessidade de várias 

instituições acadêmicas de armazenarem seus materiais, assim como afirmam Müller 

(2012) e Nascimento (2009), pois os repositórios estão sendo bastante utilizados para o 

compartilhamento de materiais pedagógicos. 

Rodrigues e Rodrigues (2012) esclarecem que o Brasil desenvolveu repositórios 

voltados para o ensino e aprendizagem, além daqueles voltados exclusivamente a materiais 

científicos e acadêmicos. Os autores ainda pontuam que, além de proporcionar autonomia ao 

acesso dos alunos, estes podem acessar conteúdos escolares independentes de sua posição 

geográfica, possibilitaram novas possibilidades aos professores. Os repositórios educacionais, 

então, servem para armazenar conteúdos digitais a serem utilizados no contexto escolar. De 

acordo com Afonso et al. (2011), identificar, catalogar e compartilhar recursos nos repositórios 

digitais educacionais permite que as atividades de ensino e aprendizagem se tornem mais 

dinâmicas e atualizadas, uma vez que estes recursos são mais aproveitados por professores e 

alunos se disponibilizados a partir de um repositório. Além disso, estes permitem que os 

recursos sejam reutilizados e facilmente encontrados.  

Assim, apresentamos o Portal do Professor, um repositório educacional ofertado 

em parceria entre o Ministério da Educação (MEC), Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT) e vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED) e de acordo com 

Bielschowsky e Prata (2010), o ambiente foi concebido no ano de 2007, entrando em 

operação em junho do ano de 2008. 

 No Portal do Professor, dentre os diversos recursos, são oferecidos 

também subsídios que colaboram para a prática inclusiva, com sugestões e recursos que 

colaboram com os professores que atuam na Educação Especial e com turmas incluídas. 

 No entanto, pensando na acessibilidade do ambiente, para acesso de 

pessoas público alvo da Educação Especial, que desejam “navegar” pelo repositório, 

este estudo tem como objetivo geral pesquisar a acessibilidade do ambiente eletrônico, 
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investigando se a página disponível online é acessível para todos, inclusive para o 

público-alvo dessa pesquisa. 

 Como objetivos específicos: (i) apresentar o Portal do Professor como 

um repositório educacional de recursos digitais; (ii) apresentar as possibilidades de 

recursos voltados para a inclusão, neste ambiente; e (iii) pontuar as possíveis falhas de 

acessibilidade no Portal. 

 

Contextualização teórica 

 

As pessoas com deficiência, por muito tempo, foram segregadas e excluídas da 

participação de comunidades e grupos sociais. Esse panorama mundial de exclusão começou a 

ser modificado com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU, 

em 1948. A partir daí, outras declarações foram elaboradas (Aranha, 2004).  

Tais documentos produzidos em âmbito mundial refletiram diretamente naqueles que 

eram produzidos no Brasil, com destaque aos que se destinavam à educação. Aranha (2004) 

esclarece que o Brasil, além de ter participado da elaboração de documentos internacionais, 

foi um dos primeiros países da América Latina a incluir em sua legislação os princípios da 

educação para todos e produzir documentos em que havia a preocupação com a educação de 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  

Essa problemática, no contexto nacional, começou a ser considerada com questão de 

política pública na década de setenta, influenciada pela filosofia da normalização e integração 

(Mendes, 2010). Nesta década, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 

4.024/61, em que há a reafirmação do direito dos excepcionais à educação (Mazzotta, 2005).  

A educação para todos é garantida, no Brasil, pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 

1988), que preconiza a cidadania e a dignidade da pessoa humana, e também pela Lei de 

Diretrizes e Bases 9394/96 (Brasil, 1996). A Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), 

produzida em âmbito internacional, refletiu diretamente na posição do Brasil frente à inclusão 

escolar, já que neste documento foi indicado que as escolas deveriam se preparar para receber 

todos os alunos, ajustando-se às necessidades deles. A partir daí, a escola passa a atender 

tanto alunos tidos como ‘normais, como os ‘com deficiência’.  

Em um levantamento realizado por Aranha (2004), foi constatado que em 2002 havia 

240.549 alunos público-alvo da educação especial matriculados no ensino regular, o que 

mostra um aumento de 66% dos alunos com necessidades educacionais especiais em relação à 

década de 90. Atualmente, o número de matriculados está em 752.305, tendo triplicado o 

número de alunos em relação à última década (Brasil, 2012).  
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Segundo Aranha (2000), o que podemos entender sobre inclusão é de se aceitar a 

diversidade da vida em sociedade, ou seja, garantir o acesso de todos, que todos tenham as 

mesmas oportunidades, independente da necessidade de cada um ou de um grupo social. 

Para Stainback e Stainback (1999), alunos não precisam ter uma competição entre 

eles. A inclusão escolar é um fator de colaboração entre os alunos, pois cada um tem uma 

capacidade diferente, que acaba contribuindo para a educação de todos. Desta forma, alunos 

não precisam ser separados ou agrupados, e uma sala organizada de forma cooperativa pode 

promover relacionamentos sociais positivos. 

Concordamos com Stainback e Stainback (1999), pois acreditamos que para a inclusão oferecer 

o acesso de todos, a escola tenha que ofertar variados recursos para lidar com os mais 

diversos estilos de aprendizagem de todos os alunos. E como esclarece Rodrigues (2006), a 

diferenciação do currículo cabe a toda escola, e implica uma abertura de organização de um 

novo modelo desta instituição. Assim, indicamos que o uso da tecnologia é um recurso que 

corrobora com este processo, além de colaborar para o processo da inclusão. 

Perrenoud (2000) ainda relata que é dever da escola não ignorar o que se passa no mundo, 

uma vez que as novas TIC transformam espetacularmente não só nossas maneiras de 

comunicar, mas também de trabalhar, de decidir e pensar.  

Devido a esta necessidade de oportunizar a educação para todos e ainda proporcioná-la com 

qualidade, a proposta de integrar a educação ao uso de recursos digitais, poderá colaborar 

para a prática docente. Programas de formação de professores vêm colaborando para que 

esses consigam subsídios para utilizar em suas atividades esses recursos. 

Desta forma, as TIC podem ser consideradas como um elemento integral em 

desempenharem papéis importantes na sustentação de uma ponderação reflexiva e da ação 

social do indivíduo (Selwyn, 2008). 

Com a disseminação das tecnologias o computador tem sido cada vez mais utilizado na 

sociedade, a qual é denominada por diversos autores como sociedade do conhecimento. Além 

do uso para lazer, trabalho, obtenção de conhecimento, também é amplamente usado no 

contexto educacional, já que, a partir de seus recursos, atividades pedagógicas podem ser 

realizadas (Rodrigues; Schlünzen Junior; Schlünzen, 2009).  

 De acordo com Pais (2008), a utilização dos recursos tecnológicos da informática na 

educação permite aperfeiçoar a questão do tempo e do espaço, bem como agilizar a 

comunicação entre professores, alunos e instituições.  

 Como ressaltam Rodrigues; Schlünzen Junior; Schlünzen (2009), o computador sozinho 

é apenas uma máquina tecnológica, ou seja, não há funcionalidade nenhuma se recursos não 

forem empregados para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. E para que esse 

processo seja realmente efetivo, faz-se necessário que recursos sejam selecionados para o 

professor.  
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 Com as possibilidades que o computador oferece, a internet é um dispositivo que 

veicula uma gama de informações e recursos, que muitas vezes não possuem propósito 

pedagógico nenhum, no entanto é necessário saber direcioná-la e utilizá-la para meios 

educativos. 

A Internet surgiu nos Estados Unidos em 1969, no contexto da Guerra Fria, sendo seu 

uso restrito ao meio acadêmico e científico por duas décadas. Só em 1987 é que o uso 

comercial foi liberado nos Estados Unidos. No Brasil, seu uso foi liberado somente em 1995. O 

recurso da Internet que mais cresce é o segmento web, criado em 1991 pelo CERN (Brito; 

Purificação, 2011). Fileno (2007) esclarece que várias páginas da Web formam o que se chama 

de website, ou apenas site. Brito e Purificação, (2011) pontua que, de acordo com o site ABC 

da Mídia, os websites podem ser classificados em institucionais, que são os tipos de sites mais 

comuns na Internet; midiáticos, os quais são informativos e frequentemente atualizados; 

aplicativos, que substituem aplicações do computador, como os editores de texto online; 

banco de dados, em que registros como softwares, textos ou outros sites, por exemplo, são 

catalogados; comunitários ou de relacionamento, que possibilitam contato entre outros 

usuários; e portais, que agrupam vários serviços num mesmo local.  

 De acordo com Brito e Purificação (2011), o world wide web, formado pelo site  e seu 

conjunto de páginas, forma o ciberespaço, definido por Lévy (1999) como um espaço de 

comunicação, sociabilidade, organização, transação, informação e conhecimento, ou ainda, 

“espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos computadores” (Lévy, 1999, p. 92). De acordo com o mesmo teórico, com o advento da 

internet, o conhecimento se libertou da formalidade, uma vez que se pode acessar a fonte 

diretamente.  

 A internet e suas tecnologias impactaram diretamente na educação. Segundo Fileno 

(2007), as novas tecnologias de comunicação proporcionaram novos espaços para o 

conhecimento. A internet tem mudado o paradigma de educação. Partindo do pressuposto 

que a educação é um dos meios de transformação da sociedade, e a internet uma ferramenta 

para a disseminação de ideias, já que não há mais linearidade de pensamento, um único 

caminho a ser seguido (Brito; Purificação, 2011). 

Dessa forma, deve-se garantir nas escolas a formação de um sujeito que está inserido 

em um mundo em constante transformação. De acordo com Brito e Purificação (2011) é 

preciso integrar a internet no processo de comunicação do educando, sendo o papel do 

professor analisar possibilidades e verdades.  

Graças a essas tecnologias, que de certa forma são facilitadores para o ensino e  

aprendizagem, a partir do uso do computador, pode assim diminuir a distância entre 

conhecimento e ação. E a proposta da TIC é de se promover como meio particularmente 

apropriados para que os cidadãos desempenhem papéis ativos na melhoria das perspectivas 

educacionais (Selwyn, 2008). 
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Para Brito e Purificação (2011), o computador é uma ferramenta instrucional, que 

deve fazer parte da escola. As autoras explicam que os alunos atualmente têm grande 

facilidade em aprender por meio dessa ferramenta e o professor deve se adequar também à 

tecnologia para que tenha um bom andamento de seu planejamento pedagógico. 

Desta forma, Nascimento (2009) pontua que o Portal do Professor atua como um integrador 

do sistema público, unindo MEC, secretarias estaduais e municipais de educação, escolas, 

gestores, professores e alunos permitindo-os que conheçam e compartilhem de recursos 

educacionais. Espera-se que esta iniciativa possa obter a qualidade no ensino, melhorar a 

formação continuada dos professores e diminuir a desigualdade do ensino pelo país. 

Com o intuito de promover a maior participação de professores em comunidades educacionais 

que ofertam conteúdos digitais, espaço para interação e comunicação entre outros aspectos, o 

Portal do Professor tem como principais objetivos: 

 

- Apoiar os cursos de capacitação do ProInfo Integrado; 

- Oferecer a esses professores um ambiente para que, após a 

conclusão do curso, sintam-se incluídos em uma comunidade de 

pessoas que utilizam TIC na educação; 

- Disseminar experiências educacionais das e nas diferentes regiões 

do Brasil; 

- Oferecer recursos multimídia em diferentes formatos, assim como 

materiais de estudo, dicas pedagógicas, links para outros portais, 

ferramentas de autoria, dentre outros; 

- Favorecer a interação com o objetivo para reflexão crítica e trocas 

de experiências entre professores de diferentes locais, formação e 

interesses; 

- Oferecer um jornal eletrônico para atender a divulgação de eventos, 

ideias de nossos educadores, bem como uma revista eletrônica que 

permita aos nossos professores exercer, de forma crítica, a 

divulgação de suas ideias e experiência. (Bielschowsky; Prata, 2010, 

p.04) 

 

Este repositório nacional foi desenvolvido em software livre, para facilitar a oferta de recursos 

educacionais livres, representando um importante instrumento de divulgação e disseminação 

do uso de plataformas abertas, a partir de recursos e atividades pedagógicas disponibilizadas 

em seu ambiente (Nascimento, 2009). 
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Configura-se, no Portal do Professor, o uso, então, de todo o seu formato 

digital, e nas aulas, o uso de recursos complementares, como os objetos educacionais, 

trazendo mais dinâmica para a aprendizagem, tornando mais divertido para quem 

aprende. Além de estar em consonância com a sociedade do conhecimento e informação 

do estudante. Dessa forma, a aprendizagem por meio digital, configurada pelo uso das 

TIC nas aulas pelo professor, é uma forte premissa para justificar a concepção do Portal 

do Professor (Magalhães, 2009). 

Rodrigues, Schlünzen Junior e Schlünzen (2009) expõem que professores 

apresentam dificuldades para lidar com o uso do computador e o Portal do Professor é 

uma ferramenta que busca estimular e aprimorar o uso da informática na Educação. E 

em contra partida, Bielschowsky e Prata (2010) articulam que brasileiros são os que 

mais utilizam computadores e acessam comunidades virtuais, principalmente estudantes 

que acessam conteúdos digitais diversos, ambientes como as redes sociais interativas. 

Assim, é previsto que além de oferecer recursos para todos os componentes curriculares, com 

recursos que colaborem com todas as modalidades de ensino, dentre elas a Educação Especial, 

espera que o formato do repositório seja acessível para todos que desejam acessar o 

ambiente. 

 

 Contextualização metodológica 

 

Este estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa, consubstanciado pelo 

método descritivo a qual é definida por Oliveira (2010, p. 67) ela “está interessada em 

descobrir e observar fenômenos procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-

los”. Como a nossa intenção é apresentar o Portal do Professor, apresentando a sua 

acessibilidade e descobrir quais são as suas falhas, acreditamos que este método é o que 

mais se aproxima desta investigação. 

Considerando o panorama educacional atual, a inclusão de alunos público alvo da 

Educação Especial e a necessidade de possibilitar o acesso para todos, foi analisada a 

acessibilidade do repositório, já que é um recurso de software aberto, estimado para o acesso 

e interação de todos, assim o acesso a este ambiente deve ser tranquilo.  

Para tanto, foi utilizado o aplicativo daSilva (www.dasilva.org.br), que é o primeiro avaliador de 

acessibilidade em português de websites. De acordo com informações retiradas do sítio do 
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aplicativo, a avaliação da acessibilidade de um website, ou no caso deste estudo, de um 

repositório, não visa restringir a utilização de imagens e vídeos pelos produtores de 

conteúdo, mas sim tornar o conteúdo multimídia mais acessível.  

Os desenvolvedores do aplicativo esclarecem que há três níveis de prioridade a serem 

avaliados. Para cada um destes níveis, o aplicativo traz recomendações para que o site 

analisado se torne mais acessível. As prioridades listadas são as seguintes:  

1) pontos que os criadores de conteúdo Web devem necessariamente contemplar, 

para que nenhum grupo de usuários seja impossibilitado de acessar as informações;  

2) pontos que os criadores de conteúdo Web deveriam contemplar, já que se não 

contemplarem, um ou mais grupos de usuários serão impossibilitados de acessar as 

informações disponibilizadas. Contemplar estes pontos significa eliminar barreiras 

significativas ao acesso a documentos disponíveis da Web;  

3) pontos que podem ser contemplados pelos criadores de conteúdos na Web. Se 

estes pontos não forem satisfeitos, usuários poderão ter algumas dificuldades em acessar 

informações contidas nos documentos.  

Contemplar estes pontos significa melhorar o acesso a documentos armazenados na 

Web.  

O aplicativo daSilva foi utilizado para avaliar a acessibilidade da página inicial 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html), do Portal do Professor apresentada na 

figura I, para gerar um relatório de acessibilidade da página analisada, informando os erros 

encontrados, tratados e sistematizados. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Figura I: Layout inicial do Portal do Professor (BRASIL, 2013b). 

 

  Como é possível observar a página principal do repositório, é apresentada por ícones 

de acessos, páginas de buscas, apresentadas em uma forma de capa de um caderno, onde ao 

clicar nas imagens apresentadas (que se movem ao passar o mouse) poderá ter acesso aos 

conteúdos vinculados à página, além de que há a indicação de “acessibilidade” apresentada no 

canto superior direito do ambiente.   

  Para informar de fato a acessibilidade da página inicial do repositório, seus erros e 

avisos de melhorias, foram coletados os dados gerados pelo daSilva, sistematizados e tratados, 

para serem apresentados de forma que contemplo os pontos principais. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

O Portal do Professor é um repositório educacional que recebe vários acessos, diariamente. 

Desde a sua inauguração a data atual, foram acessadas a página 42.580.034 (quarenta e dois 

milhões, quinhentos e oitenta mil e trinta e quatro) vezes, por 28.005.970 (vinte oito milhões, 

cinco mil e novecentos e setenta) usuários. Sendo que no último mês (Julho de 2013) foram 

acessadas 826.522 (oitocentos e vinte seis mil e quinhentos e vinte duas) vezes a página 

(Brasil, 2012b). 
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Devido ao grande número de acessos, este ambiente deve apresentar-se acessível para que 

todos possam percorrer pelos conteúdos vinculados á página. 

Ao informar o endereço da página inicial do Portal do Professor, o aplicativo daSilva, trouxe em 

seu conteúdo diversas informações sobre a acessibilidade do repositório, informando os erros 

e avisos para melhorias nas três prioridades já apresentadas no percurso metodológico. As 

informações elencadas são expostas no Quadro I. 

 

Prioridade Erros Avisos 

1 

 

 

 

- Identificar o principal idioma 

utilizado nos documentos. O 

idioma do documento deve ser 

especificado na expressão 

HTML; 

 

- Fornecer um equivalente 

textual a cada imagem (isso 

abrange: representações 

gráficas do texto, incluindo 

símbolos, GIFs animados, 

imagens utilizadas como 

sinalizadores de pontos de 

enumeração, espaçadores e 

botões gráficos). 

- Evitar páginas contendo movimento, até 

que os agentes do usuário possibilitem o 

controle e a imobilização do conteúdo; 

 

- Identificar claramente quaisquer 

mudanças de idioma no texto de um 

documento, bem como nos equivalentes 

textuais (por ex., legendas de imagens); 

 

- Assegurar que todas as informações 

veiculadas com cor estejam também 

disponíveis sem cor; 

 

- Assegurar que a combinação de cores 

entre o fundo e o primeiro plano seja 

suficientemente contrastante para poder 

ser vista por pessoas com 

cromodeficiências, deficiência visual, bem 

como pelas que utilizam monitores de 

vídeo monocromáticos e leitura de tela; 

 

- Fornecer equivalentes textuais para sons 

(reproduzidos ou não com interação do 

usuário), arquivos de áudio independentes, 
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trilhas áudio de vídeo e trechos de vídeo; 

 

- Criar uma seqüência lógica de tabulação 

para percorrer links, controles de 

formulários e objetos, com linguagem mais 

clara e simples; 

 

- Utilizar os mecanismos de navegação de 

maneira coerente, consistente e 

sistemática. Por exemplo, organizar itens 

do menu por tema, seções ou classes, etc; 

2 

- A linguagem utilizada na 

programação para que leitores 

de tela associem os elementos 

do formulário de forma correta, 

não é adequada. Assim, pessoas 

que usam leitores de tela terão 

problemas ao ler o formulário. 

No caso dos grupos de 

informação, controles, etc., 

estes deveriam estar 

devidamente diferenciados, por 

meio de espaçamento, 

localização ou elementos 

gráficos; 

 

- Caracteres pré-definidos de 

preenchimento nas caixas de 

edição e áreas de texto 

deveriam ser incluídos, até que 

os navegadores tratem 

corretamente os controles 

vazios. 

- Assegurar o correto posicionamento de 

todos os controles de formulários que 

tenham rótulos implicitamente associados, 

até que os leitores de tela ou navegadores 

do suportem associações explícitas entre 

rótulos e controles de formulários; 

 

- Forneça informações sobre como o sítio 

está estruturado, através de um mapa ou de 

sumário. Crie o mapa de forma textual, 

associando aos títulos das páginas para não 

causar confusão aos usuários que utilizarem 

leitores de tela; 

 

- Mantenha os botões principais de 

navegação no mesmo local em cada página. 

Isso ajudará ao usuário a localizar-se 

rapidamente, e saber o destino de cada 

botão levará. Mantenha para o sítio uma 

paleta de cores, estilos de texto e 

diagramação consistente. Identifique as 

regiões da página, navegação e fim de 

página de forma clara. 
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3 

- Não usar elementos 

considerados ultrapassados 

pelo código de internet. 

- Identificar claramente o destino de cada 

link, botão ou elemento que submeta uma 

ação. Prefira utilizar textos mais claros e 

objetivos, mostrando o verdadeiro sentido e 

o destino do link. Evite usar frases como 

"Clique aqui"; 

 

- Complementar o texto com apresentações 

gráficas ou sonoras, sempre que puderem 

facilitar a compreensão da página; 

 

- Sempre que possível, fornecer informações 

que possibilitem aos usuários receber os 

documentos de acordo com as suas 

preferências (por ex., por idioma ou por tipo 

de conteúdo); 

 

- Forneça metadados para acrescentar 

informações semânticas e descritivas do 

sítio, que sejam úteis para os mecanismos de 

busca; 

 

-  Fornecer atalhos por teclado que apontem 

para links importantes (incluindo os contidos 

em mapas de imagem armazenados no 

cliente), para início da área principal de 

conteúdo da página, controles de 

formulários, e grupo de controles de 

formulários; 

 

-  Fornecer barras de navegação para auxiliar 

os menus de navegação. Utilizar elemento 

que contextualizem a localização do usuário, 

como barras de caminho e "Sua Localização" 
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nas páginas do documento; 

 

- Fornecer informações sobre documentos 

compostos por várias páginas (isto é, 

coleções de documentos). Caso seja 

necessário, utilize ferramentas de 

compactação de arquivo, tais como ZIP, TAR, 

GZIP ou ARJ. Informe o tamanho do arquivo 

e o tempo estimado para baixar por meio de 

um modem comum. Forneça documentos 

em formatos alternativos, passíveis de 

leitura pelos leitores de tela. 

Quadro I: Sistematização da avaliação de daSilva da acessibilidade na página inicial do  

Portal do Professor. 

 

O Portal do Professor, como repositório educacional oferecido pelo governo brasileiro no 

formato digital, apresenta na página inicial alguns erros que podem dificultar o acesso de 

pessoas público alvo da Educação Especial. 

Como a internet tem mudado o paradigma de educação, partimos do pressuposto que 

a educação é um dos meios de transformação da sociedade, e a internet uma ferramenta para 

a disseminação de ideias, já que não há mais linearidade de pensamento, um único caminho a 

ser seguido (Brito; Purificação, 2011). 

Possibilitados pelo acesso ao ambiente eletrônico, e informações sobre suas 

possibilidades, daSilva apresenta na prioridade 1, onde necessariamente deve ser 

contemplado, observamos que não são identificados o idioma ou a mudança do mesmo, se 

houver, na apresentação da página e as apresentações das imagens não são apresentadas com 

informações textuais para leitores de páginas, dificultando acesso de pessoas com deficiência 

visual. Ainda é possível verificar nas sugestões de avisos que se faz necessário não utilizar 

imagens em movimento, assegurar as cores utilizadas como plano de fundo e ainda buscar 

fazer uma sequência lógica coerente para o acesso das informações contidas no repositório. 

Na prioridade 2, onde deveriam estar contemplados para não impossibilitar o acesso, são 

apresentados que  a linguagem de programação da página não está apresentada de forma 

correta, no que dificulta o acesso a leitores de página para a compreensão de formulários 

como “inscreva-se” ou caixa de buscas, e ainda sobre as caixas de seleção estas deveriam 
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apresentar caracteres já pré-definidos para auxiliar na busca, articulando também ao sítio da 

página mapas de acessos para facilitar o percurso do usuário pelo repositório. 

Na prioridade 3, são apresentados o que podem ser contemplado para não dificultar acessos 

as informações, que podemos observar é que o aplicativo indica estar apresentado em um tipo 

de programação antiga, que dificulta acesso à página por atalhos do teclado, pode ainda 

impedir o acesso correto aos links indicados, falta a localização do usuário informando onde 

ele se encontra na página e como voltar a página inicial. 

Estas informações apresentadas pelo aplicativo são observações que colaboram com a 

melhoria do ambiente do Portal do Professor, pois segundo o que Nascimento (2009) relata, a 

expectativa do MEC é de continuar ofertando esta estrutura cada vez mais moderna aos 

professores e a internet traz esta possibilidade, podendo ser uma solução agregando todos os 

itens necessários para o desenvolvimento escolar dentro e fora da escola. 

Para continuar ofertando um ambiente moderno é necessário possibilitar o acesso a todos, 

apesar de haver a parte de “acessibilidade” proposta para aumento de tela, ainda é possível 

encontrar dificuldades ao acessar. 

  

Considerações Finais 

 

O governo brasileiro tem investido em recursos que trabalham as TIC nas escolas, por 

meio de formação de professores e possibilitando um ambiente para buscas de recursos 

digitais, com os repositórios educacionais.  

Esses recursos digitais são importantes na educação, já que a escola deve acompanhar 

a revolução tecnológica por qual tem passado a sociedade, em que as mídias, computadores, 

celulares e tablets são cada vez mais utilizadas para comunicação. Além de permitirem a 

construção de novos saberes, estes recursos contribuem para a elaboração de aulas mais 

inclusivas, já que grande parte deles permitem trabalhos interdisciplinares, aquisição e 

construção de novos conhecimentos.  

O direito a educação de qualidade para todos é característica fundamental da educação 

brasileira. Nessa perspectiva, a oferta de subsídios para capacitação, formação e busca por 

recursos digitais, faz-se válido, já que por esses recursos serem computacionais, permitem o 

ensino de diferentes conteúdos e conceitos disciplinares. Também potencializam a prática 

docente para o ensino das pessoas com deficiência e abrangem a todos os que estão 

envolvidos no processo educacional - professores e alunos. 

O Portal do Professor é um repositório consideravelmente novo, por vincular informações a 

partir do ano de 2008, e apesar dele ser um ambiente voltado para toda a educação, faz-se 

necessárias atenções quanto ao acesso de pessoas com deficiência em seu ambiente. 
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O que podemos observar é que mesmo com a preocupação, apresentada de forma nítida 

para as mudanças do sistema de cor, fonte, que facilita para pessoas com baixa visão, uma 

pessoa com a deficiência visual não teria tanta facilidade para utilizar o leitor de tela, 

dificultando acesso a algumas informações contida no mesmo. 

Ainda para pessoas com deficiência auditiva, algumas informações de áudio, não são 

vinculadas ao ambiente de forma descrita, com equivalentes textuais que traria a 

compreensão por parte do usuário. 

Desta forma, acreditamos que há a necessidade de reformulação do ambiente para que de 

fato, todos tenham o acesso à página e possam usufruir dos seus conteúdos, que apesar de 

oferecerem recursos digitais, e ainda que estes não estejam totalmente adaptados, o acesso 

ao ambiente para percorrer todos seus conteúdos colabora para oportunizar o acesso a todos 

e se torne um recurso inclusivo. 
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Pin, Aline Keryn – UNIOESTE 

Bastos, Carmen Célia Barrada Correia – UNIOESTE 

 

Resumo – As políticas educacionais brasileiras visam à garantia do acesso nos diversos níveis 

de ensino. Contudo, não são somente as políticas públicas inclusivas que garantirão a devida 

acessibilidade e permanência de estudantes: o ambiente educacional de acessibilidade vai 

muito além de situações adaptadas, bancas especiais ou programas de apoio aos alunos com 

deficiência, como intérpretes ou adaptação de materiais didáticos; é imprescindível garantir as 

condições didático-pedagógicas necessárias em sala de aula para docentes e discentes. O 

objetivo central da pesquisa é conhecer como está ocorrendo o processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Superior para alunos com necessidades especiais. Uma das ações 

do estudo consiste em averiguar, por intermédio de entrevistas, qual tem sido o apoio que as 

coordenações pedagógicas dos cursos de graduação oferecem para os docentes, diante do 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos com deficiência. Embasado em autores que 

discutem sobre universidade, formação docente inicial e continuada, inclusão da pessoa com 

deficiência na Educação Superior, bem como a legislação referente à educação inclusiva, este 

trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa qualitativa realizada junto a 

coordenadores de uma universidade pública brasileira. 

 

Palavras-chave: Universidade; Inclusão; Docência; Aluno com deficiência. 

 

Abstract – Brazilian educational politics focus in granting access to different teaching levels, 

however, it´s not only the inclusive public politics that will garantee the due accessibility and 

permanence of the students. Accessible teaching environment goes far beyond adapted 

facilities, special examination board or support programs to handicapped students such as sign 

language interpreter or adapted textbooks, it´s indispensable to garantee, to teachers and 

students, necessary didactic-pedagogical conditions in the classrooms. The main goal of this 

research is to know how the teaching and learning process is happening to handicapped 

students in high education institutions. One of the actions of this study is to check up, through 

interviews, how colleges pedagogical coordenations has assisted their teachers towards 

teaching and learning process of hadicapped students. This paper presents parcial results of a 

qualitative research performed by coordenators from a Brazilian public university and also 
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data based on authors that discuss about university, initial and on going teachers´ learning 

process, inclusion of handicapped students in high education institutions and inclusive 

education laws. 

 

Keywords: University; Inclusion; Teaching; Handicapped students. 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Este estudo busca compreender como está ocorrendo a inclusão educacional da 

pessoa com deficiência na Educação Superior. Para tanto, atribuímos um enfoque particular ao 

trabalho realizado pelos docentes universitários que atuam como coordenadores pedagógicos 

de cursos de graduação de uma universidade pública. A IES pública que constitui o campo de 

nossa pesquisa está localizada na cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, Brasil, e possui 

cinco campi, distribuídos nas regiões oeste e sudoeste do Estado.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente buscamos compreender como 

a Educação Superior se constitui no Brasil, para assim compreendermos como a educação 

especial passou a fazer parte desse nível de ensino e se a inclusão educacional está se 

consolidando no ambiente universitário. Posteriormente, apresentamos um breve histórico da 

constituição da educação especial no Brasil, onde serão abordadas as políticas educacionais 

vigentes na Educação Superior para o atendimento às pessoas com deficiência. 

Para averiguar o atendimento oferecido pela instituição aos alunos com deficiência, 

também será abordado o trabalho realizado pelo Programa Institucional de ações relativas às 

Pessoas com Deficiência (PEE) da universidade. Tal programa visa a atender os estudantes que 
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ingressam na instituição e propiciar sua acessibilidade nos diferentes ambientes, bem como 

permitir acesso aos materiais e conteúdos utilizados em sala de aula pelos docentes.  

Ao saber que a coordenação pedagógica na Educação Superior configura-se de modo 

diferenciado relativamente às coordenações pedagógicas em outros níveis de ensino, 

buscamos no Estatuto 017/99-COU da instituição qual o papel desempenhado pela 

coordenação no contexto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). O 

referido estatuto, na Seção II – Dos Coordenadores de Curso, Art.40, apresenta que “os 

coordenadores de curso são responsáveis pelo acompanhamento de todas as atividades 

pertinentes ao ensino do respectivo curso ou programa” (UNIOESTE, 1999, p. 22). 

De acordo com o Regimento da instituição, em seu Capítulo VIII, Art. 50, “a 

Coordenação de Curso é órgão executivo da administração básica setorial responsável pelo 

acompanhamento de todas as atividades pertinentes ao ensino do respectivo curso ou 

programa” (UNIOESTE, 2003, p. 14). 

O Campus universitário de nossa pesquisa constitui-se também em um importante 

elemento para que possamos discutir quais as condições disponibilizadas aos alunos inclusos 

que ingressam na universidade. Infelizmente, a maioria dos sujeitos da pesquisa desconhece as 

formas de atendimento especializado para alunos com necessidades especiais disponibilizadas 

pela instituição. Isto é, há um desconhecimento em relação ao Programa institucional para 

atendimento à Educação Especial – PEE, que tem como objetivo dar suporte técnico e 

pedagógico aos docentes da universidade. 

 

Constituição da universidade no Brasil  

 

A instituição “universidade” no Brasil foi criada para atender a uma minoria. Atribuía-

se a tal instituição funções relativas à investigação científica e à produção do conhecimento, 

para atender a necessidades sociais do país. Contudo, sua criação não ocorreu de forma 

harmônica. 
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Foi com a transmigração da Família Real para o Brasil e por meio do Decreto de 18 

de fevereiro de 1808, que se instituíram o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e o Hospital 

Militar do Rio de Janeiro. Sendo as primeiras instituições com caráter de ensino superior, com 

vistas a uma formação profissionalizante, tais instituições foram criadas ainda no período 

monárquico, com interesses voltados a servir ao Estado. 

A Universidade do Rio de Janeiro, instituída em 1920, é a primeira instituição 

universitária brasileira legalmente criada pelo Governo Federal. Com sua criação, foram 

instaurados debates sobre os aspectos referentes à função, concepção e ao modelo da 

universidade brasileira. Em relação aos aspectos relacionados acima, Fávero (2006) apresenta 

duas concepções correspondentes às funções da instituição universitária: um de seus modelos 

era baseado no desenvolvimento de pesquisas científicas e a formação de profissionais, e o 

segundo priorizava a formação profissional, sem o incentivo a produção e pesquisas científicas. 

No início de 1950, com o desenvolvimento ocasionado pela industrialização e pelo 

crescimento econômico no Brasil, de acordo com Fávero (2006), houve um movimento para a 

modernização da Educação Superior no país. Então, foi instituída a Universidade de Brasília, a 

instituição mais moderna na época, por suas finalidades e organização.  

Em meio aos debates e discussões sobre o caráter da instituição universitária, houve 

uma grande participação estudantil, que caracterizou um dos movimentos constituintes da 

Reforma Universitária no Brasil. Tais movimentos procuravam “combater o caráter arcaico e 

elitista das instituições universitárias” (FÁVERO, 2006, p. 29). 

No Brasil, a partir da Reforma Universitária de 1968, com a Lei 5.540/68, a 

caracterização de uma instituição de Educação Superior como universidade era possível pela 

unidade dos três elementos do tripé, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Com o passar do tempo, alguns aspectos, como o desenvolvimento moral do indivíduo 

e a pesquisa desinteressada, passaram a ser desvalorizados, em detrimentos de valores 

políticos e econômicos da nação. Nessa perspectiva, Pereira (2009) relata que nos países “em 

desenvolvimento” o aspecto de constituição moral do povo é substituído pela defesa da 

necessidade de desenvolvimento tecnológico e científico. A autora diz que se pode relacionar 

esse contexto com o do Brasil, pois na maioria das instituições universitárias brasileiras não há 
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a vinculação entre educação e pesquisa, mas uma universidade de ensino, voltado para a 

profissionalização e desvinculado da pesquisa. 

Assim sendo, a universidade tinha por finalidade a formação profissional, priorizando 

atender a elite social, da qual as pessoas com deficiência não faziam parte – nem mesmo 

quando pertenciam a famílias da elite. Não se tinha uma proposta de inclusão, e as pessoas 

com deficiência eram marginalizadas. Conforme Fávero (2006), a Educação Superior era 

responsável pela formação das classes dominantes e de uma mentalidade política do Império. 

A posteriori, a seleção passou a se dar na forma de vestibulares, uma forma mais específica de 

qualificação dos mais aptos. Ou seja, sua criação teve um caráter elitista, visto que uma dada 

parcela da população não tinha acesso, o que a tornava excludente. Essa exclusão é recorrente 

na educação especial, quando não possibilitamos as condições necessárias para que os alunos 

possam ingressar na universidade e desenvolver suas capacidades. 

 

Histórico da educação especial no Brasil, entre lutas e conquistas 

 

Oportunizar o acesso à universidade não garante uma formação acadêmico-crítico de 

qualidade. É por meio da mediação estabelecida pelo professor entre o aluno e o 

conhecimento científico que processo de ensino e aprendizagem se torna efetivo. As pessoas 

com deficiência começaram a ser atendidas em instituições com caráter de abrigo e 

assistencialistas.  

No Brasil, segundo Mazzotta (2011), a educação especial teve seu desenvolvimento 

marcado por duas etapas, sendo a primeira, que compreende o período de 1845 a 1956, 

composta por iniciativas oficiais e particulares isoladas. Entre tais iniciativas, destaca-se a 

criação do Instituto Benjamin Constant (IBC), em 1854, para o atendimento de meninos cegos 

e, em 1857, do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

O segundo período se estendeu de 1957 a 1993 e foi marcado por iniciativas oficiais de 

âmbito nacional. Trata-se de um momento em que o governo federal brasileiro passou a 

realizar campanhas voltadas à educação das pessoas com deficiência. Com o desenvolvimento 

dessas iniciativas, as discussões em relação à educação das pessoas com deficiência tomaram 
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proporções maiores. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado em 2007, definiu essa forma 

educacional como “uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades” (MEC/SEESP, 2007, p. 10). 

Dessa forma, autores como Brito (2008), Carvalho (2010), Oliveira (2009), Freitas 

(2006) e Moreira (2010) acreditam na importância de uma qualificação dos docentes na área 

da educação especial para que haja uma equiparação de oportunidades. Eles defendem 

também que a qualidade do processo de ensino oferecido aos acadêmicos da Educação 

Superior, na área da educação especial, seja primordial para o conhecimento dos fundamentos 

metodológicos adequados ao atendimento do estudante com deficiência. Esse atendimento 

pedagógico proporcionará aos estudantes os conhecimentos necessários para sua formação 

acadêmica e ingresso no mercado de trabalho, de modo a superar o estigma de que a pessoa 

com deficiência não é apta para desenvolver determinadas funções e propiciar a inclusão 

plena na sociedade e no mundo do trabalho. 

 

Políticas educacionais para o processo de inclusão educacional 

 

A Declaração dos direitos das pessoas deficientes é um dos primeiros documentos 

legislativos internacionais concernentes à educação especial e foi criada e aprovada em 

assembleia geral realizada pela Organização das Nações Unidas em 09 de dezembro de 1975. 

Esse documento define o início do desenvolvimento da educação inclusiva, de modo a “prestar 

assistência às pessoas deficientes para que elas possam desenvolver suas habilidades nos mais 

variados campos de atividades” (UNESCO, 1975). 

Outro documento internacional, a Declaração mundial sobre educação para todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, foi escrito na Tailândia, em março de 

1990. Este descrevia a educação como “um direito fundamental de todos, mulheres, homens, 

de todas as idades, no mundo inteiro” (UNESCO, 1990) e apresentava, em seu artigo 3º – 

universalizar o acesso à educação e promover a equidade, parágrafo 5º, que 
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[...] as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras 

de deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas 

que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de 

todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do 

sistema educativo (UNESCO, 1990). 

 

Posteriormente, em junho de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, foi criada a 

Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educativas especiais. Entre as determinações desse documento, encontra-se a inclusão das 

pessoas com deficiência nas escolas regulares e a necessidade de treinamento dos 

professores, durante e após sua formação, para prover a inclusão educacional. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1880, em seu artigo 205, prevê que a educação é 

um direito de todos e sua promoção é de responsabilidade do Estado e da família, com vistas 

ao desenvolvimento íntegro da pessoa, além de seu preparo para o mercado de trabalho.  

 Para o acesso das pessoas com deficiência, o Aviso Circular de 1996 apresenta que o 

concurso vestibular deve dispor de uma banca especial, composta por três momentos, sendo 

eles: 1º) a elaboração do edital, com informações claras e específicas referentes aos recursos 

que o candidato poderá utilizar; 2º) no momento do concurso vestibular, a disponibilidade de 

salas especiais para a realização da prova; e 3º) a correção das provas, sendo necessário 

considerar as diferenças de cada deficiência. Tal aviso prevê, ainda, a presença de um 

especialista de cada área de deficiência para acompanhar o candidato durante a realização da 

prova.  

Tais condições para a equiparação do acesso e da permanência da pessoa com 

deficiência, contidas no Aviso Circular 277/MEC/GM, também são apresentadas pela LDB 

9394/96, de 20 de dezembro de 1996, que enfatiza, em seu artigo 2, a “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996) e, em especial no capítulo V – da 

educação especial –, estabelece, no artigo 59, a necessidade de “currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 

1996), bem como a importância de professores formados para atender e incluir as pessoas 

com deficiência no ensino regular de educação.  
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O Decreto 3298, de dezembro de 1999, que “dispõe sobre a política nacional para a 

integração5 da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção, e dá 

outras providências” (BRASIL, 1999), em seu artigo 27, dispõe-se sobre as instituições de 

Educação Superior, as quais “[...] deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo 

adicional para a realização das provas, conforme características da deficiência” (BRASIL, 1999).  

 Em 2000, foi promulgada a Lei 10.089, lei da acessibilidade, que estabelece, em seu 

artigo 1º, 

 

[...] normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 

comunicação (BRASIL, 2000).  

 

  

O Plano nacional de educação em direitos humanos, de 2007, confere às instituições 

de Educação Superior, referente a ações programáticas deste nível de ensino,  

 

18. Desenvolver políticas estratégicas de ações afirmativas nas IES 

que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas 

com deficiência e aqueles alvo de discriminação por motivo de 

gênero, de orientação sexual e religiosa, entre outros e seguimentos 

geracionais e ético-raciais (UNESCO, 2007, p. 41). 

 

                                                             
5Integrar – fazer parte de um todo; associar-se; incorporar-se. Conforme Carvalho (2010, p. 
45), trata-se de “ação entre pessoas que se entrosam, que participam em conjunto, que 
interagem [...] no Brasil, adotou-se a expressão educação inclusiva para traduzir a orientação 
política proposta e que acarreta inúmeras mudanças nas atitudes das pessoas e nas práticas 
educacionais das organizações de ensino-aprendizagem”. 
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O Decreto Legislativo 186, de julho de 2008, aprova o texto da Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, assinado em Nova Iorque, em março de 2007. 

Estabelece, assim, a necessidade de os Estados Pares assegurarem o “acesso ao ensino 

superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para 

adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições” (BRASIL, 

2008). 

A Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de 

2008, orienta a criação de ações para o acesso e a permanência de pessoas com deficiência na 

Educação Superior. Tais ações são referentes ao planejamento, recursos, acessibilidade, 

comunicação, materiais didáticos e pedagógicos, disponibilizados desde o concurso vestibular, 

até o “desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a 

extensão” (MEC/SEESP, 2008).  

Por fim, o Decreto 6.571, de 2008, dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado, com a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis de ensino. Conforme disposto em seu artigo 5º, parágrafo 5º, “[...] os núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, 

de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento 

acadêmico e social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011). 

 Há uma vasta gama de legislação para o atendimento da pessoa com deficiência, de 

forma que se prevê a acessibilidade em ambientes públicos e privados, o acesso a informações 

e o combate ao preconceito e à discriminação. Em outros termos, a legislação preconiza 

fatores muito importantes para a educação especial, de modo a oportunizar o acesso à 

universidade. Outro fator importante é a mediação pedagógica estabelecida entre o aluno e o 

conhecimento científico, por atuação do professor, visto que tal intermediação garante que o 

processo de ensino e aprendizagem se torne efetivo.  

 

Formação de professores universitários para atuar com a educação inclusiva 

Nessa perspectiva, precisamos pensar na formação dos profissionais docentes, isto é, 

em uma preparação para oportunizar uma formação de qualidade aos alunos com deficiência 
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que ingressam na universidade. Muito mais que isso, os docentes universitários precisam ter 

conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre concepção de currículo, 

uma concepção sobre o processo avaliativo e sobre o planejamento das atividades no 

desenvolvimento de sua disciplina. Sem esses conhecimentos, o processo de ensino e 

aprendizagem dos discentes ficará defasado. 

O docente universitário deve compreender alguns critérios necessários para o 

desenvolvimento de sua profissão. É preciso ter consciência que ensinar não significa 

transmissão de conhecimento, mais levar o aluno a refletir criticamente sobre se ensina, pois  

 

[...] o ensino é uma atividade que requer conhecimentos específicos, 

consolidados por meio de formação voltada especialmente para esse 

fim, bem como atualização constante das abordagens dos conteúdos 

e das novas maneiras didáticas de ensiná-los. A mediação da prática 

coloca-se como indispensável, porém, em estreita articulação com a 

teoria e ancorada na reflexão, enquanto processo que busca atribuir 

sentido aquilo que se pratica (PIMENTA & ALMEIDA, 2011, p. 27-28). 

 

A partir do esclarecimento acerca do significado de ensinar e de mediação do 

conhecimento, aliado à percepção da diversidade em sala de aula, como uma oportunidade de 

ampliar os olhares, as reflexões sobre o conteúdo proposto, por meio de estratégias de ensino, 

possibilitarão mudanças no modo de ensinar e na forma de aprender. 

São possibilidades que podem favorecer a inclusão das pessoas com deficiência na 

universidade. Porém, a mudança pode interferir de forma significativa nas competências 

básicas da atuação docente, provocando rupturas que, se positivas, levarão o profissional 

universitário a buscar e abordar novas estratégias para seu ensino. A influência dessas 

mudanças de concepção  

 

[...] aponta para a necessidade de uma formação continuada dos 

profissionais da educação, em que conhecer e aceitar as diferenças, 

conviver e aprender a lidar, pedagogicamente, com elas, é um dos 
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itens que as novas exigências educacionais propõem aos profissionais 

envolvidos no processo de educar (OLIVEIRA, 2009, p. 27). 

 

Pensar em formação continuada e nos profissionais envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem é chamar para a responsabilidade a instituição educacional, que deve 

propiciar momentos de estudos e reflexões que abordem a educação especial. Para o 

desenvolvimento dos estudos voltados à formação continuada, é primordial a mediação do 

coordenador pedagógico, no sentido de fortalecer as trocas de conhecimento sobre as 

medidas e possibilidade para a inclusão educacional da pessoa com deficiência, não somente 

no ambiente universitário, mas a sua inclusão nas discussões e reflexões cotidianas do curso 

de graduação. 

 

O atendimento realizado pela IES pública campo da pesquisa 

 

A UNIOESTE possui, no campus de Cascavel, 24 turmas, com 3.286 alunos 

matriculados, distribuídos em 15 cursos de graduação. Entre esses alunos, a universidade tem 

hoje 10 com deficiência, atendidos pelo Programa de Educação Especial da instituição, sendo 

que 3 estão na pós-graduação stricto sensu, 5 em cursos de graduação e 2 participam do 

projeto de extensão Cursinho Pré-Vestibular. As atividades que devem ser desenvolvidas na 

universidade estão contidas no Regimento e no Estatuto da instituição, os quais dispõem 

desde as atribuições do reitor até às dos discentes. 

No Regimento e no Estatuto da UNIOESTE, não encontramos nenhuma deliberação 

referente à educação especial. Contudo, a universidade possui um órgão, vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão, chamado de PEE, instituído pela Resolução 323, de 1997, e 

regulamentado pela Resolução 127, de 2002. O objetivo do programa é promover o acesso e a 

permanência, bem como garantir o atendimento às pessoas com necessidades especiais, a 
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partir do ingresso, atendendo alunos com deficiência no cursinho pré-vestibular6, na 

graduação e na pós-graduação.  

Assim são constituídos os objetivos do PEE, conforme a Resolução 319/2005-CEPE, 

artigo 4º:  

 

I - promover as condições necessárias para o ingresso e permanência 

de alunos com necessidades especiais na Unioeste; 

II - propor e acompanhar ações de eliminação de barreiras 

arquitetônicas, possibilitando o acesso a todos os espaços físicos da 

Universidade, conforme as normas da NBR/9050 ou sua substituta;  

III - atuar junto aos colegiados dos cursos de graduação e pós-

graduação, oferecendo suporte no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos; 

IV - potencializar o processo ensino-aprendizagem por meio da 

utilização de novas tecnologias;  

V - constituir e manter um Fórum permanente de Educação Especial 

na Unioeste, em conjunto com instituições educacionais em todos os 

níveis de ensino e de organizações de e para pessoas com deficiência; 

VI - promover e participar de estudos e debates sobre Educação 

Especial; 

VII - contribuir para a inserção da pessoa com deficiência nos demais 

níveis de ensino, no mercado de trabalho e nos demais espaços 

sociais; 

VIII - assessorar a Comissão da UNIOESTE responsável pelo ingresso e 

permanência dos servidores com deficiência, na Universidade; 

IX - propor, quando necessário, alterações e regulamentações para 

ingresso e permanência de pessoas com necessidades especiais na 

Unioeste; 

                                                             
6 O projeto denominado Reflexões e ações na formação multidisciplinar: ciência, cidadania e 
vestibular – Curso Pré-Vestibular, ofertado desde o ano de 2007, tem por objetivo preparar 
alunos de baixa renda que estudam em colégios públicos para o concurso vestibular da 
UNIOESTE. 
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X - incentivar a implantação de conteúdos, disciplinas permanentes 

e/ou optativas referentes à Educação Especial, nos cursos de 

graduação e pós-graduação da Unioeste;  

XI - integrar as atividades desenvolvidas pelo Programa com as ações 

de outras universidades e outras Instituições voltadas ao trabalho 

com pessoas com necessidades especiais (UNIOESTE/CEPE, 2005). 

 

Considerando as atribuições I e III, realizamos entrevistas aos coordenadores dos 

colegiados dos cursos de graduação na UNIOESTE/campus de Cascavel, com a intenção de 

conhecer como a inclusão da pessoa com deficiência está acontecendo. Complementando o 

estudo, também entendemos ser necessário conhecer, por meio dos discentes com 

deficiência, matriculados ou egressos, se as condições pedagógicas estão sendo asseguradas. 

Portanto, nosso intuito foi conhecer em que condições o processo de ensino e aprendizagem 

aconteceu, mediado ou não pela coordenação pedagógica de cursos. 

Para que a coordenação pedagógica saiba como proceder e quais as orientações 

necessárias a serem repassadas aos docentes, proporcionando que estes busquem estratégias 

de modo a auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos discentes com deficiência, é 

necessário que o Programa de Educação Especial (PEE) repasse informações dos alunos com 

deficiência que ingressam na universidade.  

As atribuições do PEE estão contidas na Resolução 0127/2002-CEPE, que apresenta o 

Regulamento dos procedimentos necessários no concurso vestibular para ingresso de pessoas 

com necessidades especiais na UNIOESTE, bem como os procedimentos para a permanência 

desses discentes. O PEE deve 

 

[...] reunir os coordenadores dos colegiados dos cursos de graduação 

e/ou pós-graduação para os quais classificaram-se candidatos com 

necessidades especiais com o objetivo de: 

I - verificar as condições já existentes na instituição para o 

atendimento a cada matriculado; 
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II - efetuar levantamento das carências institucionais a serem objeto 

de investimento para o atendimento imediato aos acadêmicos 

(UNIOESTE/CEPE, 2002). 

 

 Outras atribuições do PEE consistem na disponibilização de intérprete de Libras, para 

acompanhar os discentes no ensino, na pesquisa e na extensão, e transposição de textos 

impressos, para que os discentes cegos e com visão reduzida possam utilizar de tecnologias 

para a leitura, como o programa Doxvox. O PEE é responsável também por atender outras 

necessidades educacionais especiais no ambiente universitário. 

 

Contextualização metodológica 

 

A pesquisa busca conhecer qual o papel da coordenação pedagógica perante a 

inclusão da pessoa com deficiência na universidade. Para isso, realizamos uma pesquisa 

qualitativa, em que houve coleta de dados diretamente com os sujeitos pesquisados.  

Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada7, pois 

conforme Lakatos e Marconi (1991) a entrevista consiste em um encontro entre duas pessoas 

para obtenção de dados referente a um assunto por uma delas proposto, trata-se de um 

instrumento para a investigação social. É por meio desta que se obtém uma homogeneidade 

nos dados coletados. Foram entrevistados 15 coordenadores. 

Para a análise dos dados, utilizamos o método análise de conteúdo. Conforme Bardin 

(2011), esse método consiste em três fases da análise dos dados, sendo elas a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Assim 

sendo, foram escolhidos como documentos para análise, primeiramente, a legislação em vigor 

sobre a educação especial, com um recorte para a Educação Superior. Para a fundamentação 

teórica de nossos dados, foram escolhidos autores que pesquisam sobre o tema em questão e 

                                                             
7 As perguntas são previamente determinadas, de modo que os entrevistados respondam as 
mesmas perguntas, sendo possível a comparação e reflexão entre as mesmas, em relação a 
convergências e divergências (LAKATOS & MARCONI, 1991). 
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possam contribuir para nosso estudo. Como base da pesquisa, utilizamos os dados coletados 

por meio de entrevistas realizadas junto aos coordenadores dos cursos de graduação de uma 

IES pública, campo da pesquisa. 

 A amostra dos coordenadores pesquisados tem representatividade, pois foram 

entrevistados os coordenadores de todos os cursos de um dos campi da instituição, sendo este 

o campus com maior número de cursos de graduação. Algumas dificuldades se deram ao longo 

da coleta de dados, como o não comparecimento do coordenador no local e no horário 

marcado, a dificuldade de comunicação com a coordenação e a falta de interesse de alguns 

coordenadores, pois não percebiam uma real contribuição para o tema pesquisado, ao relatar 

que no curso não houve nenhum aluno com deficiência matriculado. 

 Após a realização de uma leitura flutuante para tomarmos conhecimento dos dados 

coletados, utilizar-se-á a categorização, ou seja, buscaremos elencar os grupos de elementos a 

que convergem as falas dos docentes. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados  

 

No momento inicial das entrevistas, realizamos um breve questionário de 

identificação, com o objetivo de conhecer o perfil dos docentes que atuam como 

coordenadores na instituição. Ressaltamos que a posse do cargo tem duração de dois anos e é 

possível ser reeleito por mais dois anos. Podemos apresentar, conforme os dados coletados, 

que os docentes entrevistados pertencem à faixa etária entre 30 e 45 anos. Dos 15 docentes 

entrevistados, em relação ao tempo de magistério no ensino superior: 46,7% afirmaram haver 

atuado de 11 a 15 anos, 26,7%, de 5 a 10 anos, e 20%, de 16 a 20 anos. Evidencia-se que a 

maioria tem expressiva experiência na Educação Superior. Tais dados estão sistematizados no 

gráfico a seguir: 
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5 à 10 anos 11 à 15 anos 16 à 20 anos 21 à 25 anos 26 à 30 anos

Série1 26,70% 46,70% 20% 6,70%

Série1; 5 à 10 
anos; 26,70% 

Série1; 11 à 15 
anos; 46,70% 

Série1; 16 à 20 
anos; 20% 

Série1; 21 à 25 
anos; 6,70% 

Tempo de Docência na Universidade 

Figura 1: Tempo de docência na universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários da autora 

 

Para a análise dos dados obtidos, utilizamos a técnica de Análise de Conteúdo, 

proposta por Bardin (2011). As categorias foram sendo construídas a partir das convergências 

das ideais dos sujeitos, isto é, aquelas que constituíam uma unidade significativa para a 

perspectiva da pesquisa.  

 Foram obtidas três categorias com a análise dos dados coletados. A primeira refere-se 

à formação docente na Educação Superior e compreende discussões referentes aos 

conhecimentos necessários aos docentes que ministram aula para alunos com deficiência. A 

segunda categoria aborda o papel da coordenação pedagógica diante da inclusão educacional 

na universidade, que diz respeito ao trabalho da coordenação pedagógica tanto ao 

atendimento aos alunos com deficiência, quanto ao apoio necessário aos docentes do curso. A 

terceira e última categoria apresenta a necessidade de um apoio técnico institucional, com 

uma maior interseção entre o Programa de Necessidades Especiais da instituição e os cursos 

de graduação, para oferecer um melhor atendimento aos discentes com deficiência. 



 

Parte II |Pág. 1699  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Na primeira categoria, que trata da formação dos docentes, referente aos 

conhecimentos sobre a educação especial, os coordenadores apontam a necessidade de 

uma formação complementar no que se refere à importância de os docentes conhecerem 

sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiência na Educação Superior. Entendemos 

que tais conhecimentos poderão interferir diretamente nas dificuldades encontradas pelos 

alunos com deficiência em sala de aula. Esses conhecimentos são necessários, pois ajudarão os 

docentes a traçarem alternativas didáticas e metodológicas para auxiliar os alunos no processo 

de inclusão educacional e no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem do acadêmico 

com deficiência. Tais informações são necessárias, visto que 

 

A ênfase no desenvolvimento, na aprendizagem e sua avaliação, bem 

como no processo de investigação documental, aliada à prática 

docente, poderia constituir a coluna vertebral de um plano de 

estudos que atenda a diversidade e permita a realização das 

adequações curriculares correspondentes para a atenção às 

necessidades educacionais especiais, sejam estas transitórias ou 

permanentes (DENARI, 2006, p. 37).  

 

 O acesso e a permanência da pessoa com deficiência constituem direitos previstos em 

Lei, anteriormente apontados. Assim, na formação dos docentes que atuam junto aos alunos 

com deficiência, seria importante um preparo para lidar com a diversidade presente nas salas 

de aula, bem como a disponibilização de informações específicas da educação especial, a fim 

de que se oferte um apoio pedagógico a esses alunos. 

 Denari (2006) diz que a formação voltada à educação especial ocorre na pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), haja vista que as linhas de pesquisa estão 

geralmente associadas à educação e à psicologia. No âmbito da formação nicial, são poucas as 

universidades que possuem um curso de graduação em educação especial, sendo a maioria 

desses cursos ofertada por instituições de ensino particulares. 

A necessidade de os docentes terem informações referentes ao processo de inclusão 

da pessoa com deficiência nos remete à segunda categoria, ou seja, a função da coordenação 

pedagógica na Educação Superior. Assim, citamos aqui a fala das autoras Placco e Souza 
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(2010), as quais afirmam que a função do coordenador no nível básico de educação é buscar 

práticas educativas que melhorem o ensino e a aprendizagem dos alunos e possam mediar 

essas práticas. Ele tem como função, segundo as autoras, “investigar os conhecimentos que os 

professores dominam e intervir para reorganizar tais conhecimentos, elevando-os a outros 

patamares” (Placco; Souza, 2010, p. 51). Essa preocupação deve permear também as práticas 

educativas inclusivas. 

Esses aspectos não têm a mesma indicação específica na Educação Superior. Nesse 

nível de ensino, os docentes têm uma autonomia didático-pedagógica que, via de regra, acaba 

prejudicando uma mediação por parte da coordenação pedagógica. Daí, apontarmos para a 

importância do diálogo que sensibilize o corpo docente das IES em relação ao acolhimento de 

práticas pedagógicas voltadas para uma verdadeira inclusão educacional na universidade. 

Pode-se, por meio de atividades promovidas pelas pró-reitorias de graduação, promover a 

implantação de políticas de ensino mais próximas da realidade do corpo discente da 

instituição. 

Com a delimitação da função pedagógica desempenhada pelos coordenadores na 

Educação Superior, indagamos os docentes sobre quais seriam as orientações necessárias a 

serem repassadas aos demais docentes sobre o processo inclusivo dos alunos com deficiência. 

Estes afirmaram que não possuem conhecimento sobre a educação especial para uma devida 

orientação aos professores dos cursos de graduação, no que diz respeito à forma como atuar 

junto aos alunos com necessidades especiais em sala de aula. No entanto, alguns 

coordenadores buscariam medidas para, de alguma maneira, possibilitar um esclarecimento 

aos docentes de seus cursos de graduação em relação à educação especial:  

 

[...] tentar verificar na universidade se tem algum programa, tentar 

conversar com algum coordenador de algum curso que já teve um 

caso parecido, consultar a pró-reitoria de graduação (Odontologia). 

[...] particularmente não tenho formação nessa área, então não 

saberia dizer (Enfermagem). 

[...] eu acho que a princípio a orientação deveria vir das instâncias 

superiores para a coordenação (Fisioterapia). 



 

Parte II |Pág. 1701  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

[...] primeiro ia tentar me informar na universidade, por causa desse 

centro de apoio que tem com as pessoas com deficiência 

(Matemática). 

 

Verificamos que, além de não conhecerem a educação especial, inclusão educacional, 

muitos dos docentes também não têm conhecimento acerca do PEE, que existe na 

universidade, a fim de possibilitar condições de acesso e permanência aos acadêmicos com 

necessidades especiais. Alguns docentes, que tiveram alunos com deficiência matriculados no 

curso em que atuam, sabem que a instituição possui o PEE, responsável pelo atendimento aos 

acadêmicos inclusos, mas esses docentes desconhecem questões referentes à área: 

 

[...] não, porque ninguém estava preparado. Ninguém sabia e 

também não fomos avisados que teríamos um aluno especial 

(Administração). 

[...] buscaria uma orientação do PEE que é o programa que nós temos 

aqui na Unioeste (Letras). 

[...] a primeira coisa, teria que saber qual o tipo de deficiência e aí 

baseado nisso buscar orientação do PEE, justamente o setor que tem 

um maior número de abordagens ou de soluções para esses alunos 

(Ciências da Computação). 

 

Para que a questão do processo de inclusão seja discutida na Educação Superior, é 

necessário que os docentes tenham conhecimento crítico em relação ao assunto. Contudo, as 

mudanças na prática educativa dos docentes em busca de melhorias podem ocorrer de duas 

formas: uma interna e subjetiva, ou seja, o professor toma consciência de sua prática e do 

fenômeno educativo, e outra externa e objetiva, por intermédio do coordenador na formação 

continuada.  

 

O coordenador, quando planeja suas ações, atribui um sentido a seu 

trabalho (dimensão ética) e destina-lhe uma finalidade (dimensão 

política) e, nesse processo de planejamento, explicita seus valores, 
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organiza seus saberes para realizar suas intenções político-

educacionais (ORSOLON, 2010, p. 20). 

 

Assim, ele está formando uma nova consciência, mostra novas necessidades, com 

novas indagações que buscam construir novas transformações da prática educativa na 

instituição de ensino. É necessário que haja um vínculo maior entre o Programa de Educação 

Especial e os cursos de graduação e que a instituição coloque em pauta as discussões sobre a 

necessidade das adaptações para o processo de inclusão dos alunos com deficiência, em todos 

os espaços da instituição, inclusive em sala de aula, com a atitude dos docentes, no sentido de 

buscar estratégias para que esse processo se efetive. 

É imprescindível o estreitamento dos laços entre o Programa de Educação Especial 

(PEE), os docentes e a coordenação dos cursos de graduação em prol do processo de inclusão. 

Delimitamos assim, a terceira categoria, ou seja, o apoio institucional ao docente e ao discente 

e a divulgação mais efetiva do atendimento realizado pelo PEE que é um programa de 

extensão da instituição que visa ao apoio aos alunos com deficiência matriculados em cursos 

de graduação e pós-graduação e que foi instituído, em 1997, pela Resolução 323/97 e 

regulamentado pela Resolução 127/2002. O referido programa busca, por meio de apoio 

técnico-pedagógico à comunidade universitária, efetivar a inclusão educacional na UNIOESTE. 

Nossa intenção é destacar se esse apoio tem visibilidade dentro da instituição, principalmente 

como referência aos alunos e aos docentes. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados, parcialmente analisados, nos mostram a necessidade de uma política de 

apoio institucional na universidade – por exemplo, oferta de formação continuada –, a fim de 

que os docentes possam conhecer assuntos relacionados à inclusão da pessoa com deficiência 

e buscar estratégias que possibilitem a permanência e melhorem as condições do processo de 

ensino e aprendizagem para a almejada inclusão educacional dos discentes.  
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Portanto, o estudo aponta ser indispensável o apoio pedagógico institucional aos 

docentes, para que tenham as condições pedagógicas adequadas, de modo a possibilitar 

maior segurança na condução de planos de estudos, contribuir eficazmente para minimizar 

situações de segregações e, de fato e de direito, garantir uma inclusão educacional de 

qualidade para a formação profissional dos graduandos com deficiência. 
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A ESCOLA ESPECIAL “É” OU “TORNA-SE” NECESSÁRIA? 

UMA ANÁLISE A PARTIR DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA8 

 

HAAS, Clarissa – Universidade Federal do Rio Grande do Sul9 

MENDES JUNIOR, Edson – Universidade Federal do Rio Grande do Sul10 

 

Resumo: O presente trabalho se configura na interlocução entre duas pesquisas cujo foco foi a 

análise das trajetórias escolares de estudantes com deficiência no contexto das Redes Públicas 

de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul (RS, Brasil). No primeiro estudo, por meio da 

construção das narrativas de vida, a partir da metodologia da história oral, analisaram-se as 

trajetórias escolares de três jovens com deficiência, matriculados na modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Nessa perspectiva, a fronteira entre o individual e o coletivo foi 

sistematizada com a análise dos indicadores numéricos do Censo Escolar da Educação Básica e 

das cenas da EJA, vivenciadas em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino do RS, nas quais 

estudavam os sujeitos da pesquisa. Por meio da análise de pareceres pedagógicos, de dados 

escolares de matrícula e de entrevistas realizadas com profissionais vinculadas às quatro 

escolas especiais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, o segundo estudo se deteve na 

investigação dos percursos escolares de 427 estudantes matriculados nessas instituições. A 

multiplicidade dos instrumentos metodológicos, utilizados nos dois estudos, tornou possível 

traçar algumas regularidades que compõem o perfil e a trajetória desses sujeitos nas redes de 

ensino em foco. Também se constatou que a Escola Especial não cumpriu com o papel 

originário de ser uma etapa de vida transitória para esse público, promovendo a cristalização 

da imagem estigmatizada da pessoa com deficiência tanto na dimensão coletiva quanto na 

individual, o que nos impele a questionar: a Escola Especial é ou torna-se necessária? As 

possíveis respostas para essa perguntas são delineadas, tendo como referencial teórico a 

abordagem sistêmica de ciência, na qual o contexto e a historicidade do sistema vivo são 

elementos importantes, de modo que a história individual de cada um está determinada 

apenas em sua origem, posto que a mudança e o desenvolvimento contínuo são as leis que 

mantêm a sua estabilidade. Perante esse viés, consideramos essencial o investimento do 

                                                             
8
 Pesquisas desenvolvidas sob o apoio da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
9
 Pedagoga. Mestre em Educação. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGEDU/UFRGS. Integrante do Núcleo de Estudos de 
Polícias em Inclusão Escolar da mesma Universidade - NEPIE/UFRGS. Bolsista CNPq. Email: 
cla.haas@hotmail.com 
10 Sociólogo, Mestre em Educação e Integrante do Núcleo de Estudos de Polícias em Inclusão Escolar da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NEPIE/UFRGS). Email: edsonmsjr@gmail.com 
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aprendizado em grupos heterogêneos e a qualidade dos apoios pedagógicos oportunizados e 

colocamos em xeque a manutenção dos espaços de escolarização segregados. 

Palavras-chaves: trajetórias escolares; escola especial; estudantes com deficiência; 

pensamento sistêmico. 

 

 

 
SPECIAL SCHOOL "IS" OR "BECOMES" NECESSARY? 

AN ANALYSIS FROM THE TRAJETORIES OF SCHOOL STUDENTS WITH 

DISABILITIES 

 

Resumo: This paper is set up base on the relationship of two researches whose focus 

was to analyze the educational trajectories of students with disabilities in the context of 

the Public Education Networks of the State of Rio Grande do Sul (RS, Brazil). In the 

first study, through the construction of narratives of life, from oral history methodology, 

the trajectories of three young students with disabilities enrolled in the modality of 

Young Adults and Adults Education (YAE). In this perspective, the boundary between 

the individual and the group at large was systematized. This was done with the analysis 

of numerical indicators of the School Census of Basic Education and the scenes of the 

YAE lived in four schools in the State Schools of RS, where the students participating 

in the research studied. The second research was stopped in the academic journey of 

427 students enrolled in these institutions by means of pedagogical analysis and advice, 

school enrollment data and interviews with professionals linked to the four special 

schools of the list of Municipal Schools within Porto Alegre. The multiplicity of 

methodological tools used in the two studies, made it possible to make some regularities 

that composse the profile and trajectory of these pupils of these school systems. Also, it 

was shown that the Special School has not complied with originating the role of being a 

transitory stage of life for that audience. With the idea of promoting the crystallization 

of the stigmatized image of the individual with disabilities in both the collective and the 

individual dimension, which leads us to the point of interrogating: the Special School is 

or becomes necessary? The possible answers to this question are outlined as having a 

systemic approach from theoretical science, in which the context and historicity of the 

living system are important elements, in a way that the individual history of each is 

determined only in its origin, being that the change and continuous development are the 

laws that maintain its stability. Face with this bias, we considered essential the 

investment of learning in heterogeneous groups and the quality of teaching aids granted. 

Also,we and put into question the maintenance of segregated schooling spaces.  

Keywords: educational trajectories; Special School; students with disabilities; systemic 

thinking. 

 

ITINERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS NÃO AUTORIZADAS 
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Propor a pesquisa acerca das trajetórias escolares de estudantes com deficiência é 

atentar para o fato de que a biografia de uma pessoa pode dizer muito sobre suas escolhas, 

suas certezas, sobre o seu modo de estar no mundo, mas também pode revelar a existência de 

trajetórias não autorizadas nas quais, outrem, ao imputar características a um determinado 

sujeito, determina quem esse sujeito é, onde está e para onde, possivelmente, irá. Neste 

estudo, refletimos sobre os percursos de escolarização de sujeitos com deficiência, a partir de 

duas pesquisas de mestrado11, concluídas no ano de 2013, e defendidas no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com sede em 

Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

A interlocução entre os trabalhos investigativos é possível, pois, além da afinidade 

temática, convergimos no entendimento de que o pesquisador não está isento da análise 

valorativa do contexto pesquisado e, a partir do arcabouço teórico do pensamento sistêmico, 

concordamos com a premissa de que “não existe uma realidade independente do observador 

e de que o conhecimento científico do mundo é construção social, em espaços consensuais, 

por diferentes sujeitos/observadores” (VASCONCELLOS, 2010, p. 102). 

Compreendendo que as “lupas” com as quais olhamos os fenômenos são influenciadas 

pelo nosso modo de olhar, por nossas convicções e critérios individuais, partilhados 

socialmente, ancoramos nossa abordagem em uma perspectiva sistêmica de ciência na qual se 

busca conhecer de modo mais amplo, em atenção aos contextos, como espaços de relações, 

construídos no/do imbricamento dos processos recursivos. Assim, para se entender algo, é 

necessário deixar de pensar que o objeto a ser investigado é determinado pelas características 

que lhes são inerentes. Precisamos nos concentrar, portanto, em compreender como ele se 

configura de acordo com as especificidades do contexto estudado e dos sujeitos que ao objeto 

imprimem uma lógica, uma organização e um sentido. 

As trajetórias atuais e possíveis, atinentes aos sujeitos com deficiência na Rede Pública 

do Estado do Rio Grande do Sul (RS), demonstram que o lugar destinado à escolarização 

daqueles são resultantes das leituras “estigmatizantes” e, inclusive, aniquiladoras de suas 

                                                             
11 A seguir, as referências das duas pesquisas referendadas neste estudo:  

HAAS, Clarissa. Narrativas e percursos escolares de jovens e adultos com deficiência: “Isso me 

lembra uma história!”. 2013. 214f.  Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2013.  

MENDES JÚNIOR, Edson. Alunos de Escolas Especiais: Trajetórias na Rede Municipal de 

Ensino de Porto Alegre. 2013, 156f. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2013.  
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possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem.  Ambos os estudos, embora propondo 

percursos metodológicos distintos, apontam para essas evidências. No primeiro estudo, por 

meio da construção das narrativas de vida a partir da metodologia da história oral, analisaram-

se as trajetórias escolares de três jovens com deficiência, matriculados na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Pública Estadual de Ensino do RS. Nessa 

perspectiva, a fronteira entre o individual e o coletivo foi sistematizada com a análise dos 

indicadores numéricos do Censo Escolar da Educação Básica, resultante do cômputo das 

matrículas de jovens e adultos com deficiência na respectiva rede, e das cenas da EJA, 

vivenciadas em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino do RS, nas quais estudavam os 

sujeitos da pesquisa.  

O segundo estudo deteve-se à investigação dos percursos escolares de 427 estudantes 

matriculados em quatro escolas especiais distintas da Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre (RME), por meio da análise de pareceres pedagógicos, de dados escolares de matrícula, 

bem como de entrevistas realizadas com profissionais vinculadas às quatro escolas especiais 

da RME.  

Portanto, a multiplicidade de estratégias metodológicas utilizadas em ambas as 

pesquisas - operando instrumentos que permitem, concomitante e subsequentemente, a 

emergência de um olhar ampliado e focalizado nos macrocontextos da tessitura das políticas e 

nos microcontextos do cotidiano dos sujeitos e das práticas - tornou possível traçar algumas 

regularidades que compõem o perfil e a trajetória desses sujeitos nas redes de ensino em tela. 

Para a elaboração deste artigo, tomamos por base o recorte da análise produzida, a partir das 

entrevistas abertas com os sujeitos em etapa de escolarização na Educação de Jovens e 

Adultos, o que resulta no olhar as experiências de escolarização dos personagens Pietro, Sonia 

e Lucas, com ênfase às suas concepções acerca da passagem do tempo cronológico em suas 

vidas, associado às suas trajetórias de fracasso escolar, tanto na Escola Especial (Sonia e 

Lucas), como no ensino comum regular (Pietro). Além disso, destacamos a reflexão em torno 

dos dados numéricos referentes à média de permanência de alunos com deficiência nas quatro 

escolas especiais investigadas, a partir da proposição de uma conjuntura institucional de 

alargamento dos tempos pedagógicos concernentes a cada ciclo de aprendizagem.  

Essa intersecção entre as histórias individuais dos sujeitos e as histórias coletivas 

estruturadas permite-nos compreender, por meio da conjuntura institucional, as dimensões 

individuais e coletivas como mutuamente imbricadas em uma relação de “afetamento”. 

 

AS MARCAS DA PERMANÊNCIA NO ENSINO ESPECIALIZADO: O ITINERÁRIO PELO VIÉS DOS 

SUJEITOS 

 



 

Parte II |Pág. 1711  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

A limitação deste estudo impede-nos de refazermos as descrições das conversas 

acerca da singularidade da relação, travadas entre pesquisador e cada um dos sujeitos 

entrevistados (Lucas, Pietro e Sonia), e que resultaram na produção de diferentes nuanças 

atinentes ao percurso metodológico e na possibilidade de aliar à pesquisa elementos de 

inventividade, imprevisibilidade e surpresa. Todavia, um critério que liga e comunica os 

distintos percursos construídos diz respeito à “aceitação do outro como legítimo outro” 

(MATURANA, 2002) como dispositivo operador na relação com os sujeitos, logo, 

compreendendo, a priori, cada um dos indivíduos como capazes de se narrar.   

Sustentar como critério de seleção dos sujeitos a busca por jovens e adultos 

matriculados na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ensino comum também 

revela a intencionalidade do pesquisador e sua postura de radicalidade perante a valorização 

da escola comum como espaço de investimento prioritário na escolarização de todos. Assim, 

potencializar a modalidade da EJA no ensino comum como espaço legítimo para os jovens e 

adultos com deficiência, mesmo com as fragilidades históricas que compõem as cenas da EJA 

atualmente, no Brasil e na Rede Pública Estadual de Ensino do RS foi um recorte significativo 

no modo de olhar para esses sujeitos. Conforme HAAS e BAPTISTA (2013): 

                                                  Essa construção motivou reconhecê-los em seus tempos de 

adultecer, compreendendo que a adultez é um processo movediço e 

interdependente de tudo que aconteceu antes e que acontecerá 

depois, cujas vivências estão atravessadas pelo amadurecimento 

neuropsíquico; pela historicidade pessoal, com seus complexos 

registros afetivos e relacionais e pela cultura com todas as suas 

exigências e expectativas em torno do adulto. Portanto, a vida adulta 

é uma construção coletiva e cultural que não pode ser tratada como 

fenômeno individual (OUTEIRAL, 2008). Além disso, essa opção 

registra a compreensão de que os processos de aprendizagem, a 

partir da filiação teórica anunciada com o pensamento sistêmico, 

ocorrem no relacionamento e no contexto. (HAAS, BAPTISTA, 2013, 

p. 14) 

 

            Lucas é um jovem de 20 anos, matriculado na totalidade12 1 da Educação de Jovens e 

Adultos, em classe comum da Rede Pública Estadual de Ensino do RS, no turno diurno.  Seu 

diagnóstico o inscreve como deficiência múltipla, ocasionada pela Síndrome de Noonan, cujos 

primeiros sintomas se manifestaram aos dois anos de idade. Além do diagnóstico de 

deficiência mental, tem deficiência física (seu braço e mão direitos são paralisados, sem 

movimentos; suas pernas desenvolveram-se encurvadas, dificultando a sua locomoção), 

                                                             
12 Totalidade é a nomeação dada para as etapas semestrais de organização curricular da EJA na Rede 
Pública Estadual de Ensino do RS. 
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retardo no crescimento físico (sua estatura é baixa, aparentando ter bem menos idade) e 

limitações na fala. 

Desde os seus três anos de idade, Lucas começou a frequentar uma Instituição Escolar 

Especializada Conveniada com as redes públicas de ensino do estado do RS. A trajetória dessa 

instituição é marcada pelo encaminhamento de crianças e jovens com deficiência múltipla e de 

casos considerados de extrema “gravidade”. 

As lembranças do jovem Lucas não dão conta de demarcar a temporalidade 

cronológica em que frequentou a Escola Especial. Ele começa sua narrativa a partir da 

experiência do primeiro ano, alegando que, até os 16 anos, frequentou o primeiro ano, não 

tendo obtido a aprovação. Aos 16 anos, foi encaminhado para as oficinas pedagógicas, onde 

ele participava das aulas de culinária, assistia a filmes, cantava, acompanhado de um professor 

de música etc. No ano seguinte, voltou para o primeiro ano, permanecendo mais um ano sem 

atingir a aprovação e sendo novamente encaminhado para as oficinas. Ao completar 18 anos, a 

diretora chamou sua mãe e disse que ele não tinha mais condições de aprender, que o melhor 

seria encaminhá-lo para um trabalho. 

Nas entrevistas e vivências realizadas com Lucas, ele justificava essa transitoriedade 

entre os espaços da escolarização e as oficinas com a fala da diretora da instituição 

especializada que disse para sua mãe que ele não estava “pronto” para aprender e que seria 

melhor que realizasse outras atividades. A experiência vivida por Lucas simbolizava a dupla 

exclusão: a primeira, por não poder frequentar o ensino comum, e a segunda, por não ter sido 

considerado apto à aprendizagem, nem mesmo no ensino especializado. Evidencia uma 

situação histórica: as escolas especiais não têm cumprido com o propósito de se constituírem 

como um período transitório na vida dos sujeitos e de reintegrá-los ao ensino comum. Nesse 

caso, não só significou, segundo seus relatos, mais de quinze anos na vida de Lucas na mesma 

série, como também o rotulou como incapaz para novos aprendizados, de modo que, Lucas 

retoma os estudos no ano seguinte, na EJA, por insistência de sua família. 

Pietro era um jovem de vinte e dois anos, com diagnóstico de síndrome de Down. Ele 

estudava na totalidade 2 da EJA, Ensino Fundamental, em uma escola pública estadual de 

Porto Alegre, localizada em um bairro próximo ao centro de Porto Alegre, no turno vespertino. 

As suas experiências instigaram-nos a pensar que, aliado ao diagnóstico de síndrome 

de Down, a sua deficiência mental é produzida, em muitos aspectos, pelo contexto social, 

restritivo de novas experiências, principalmente no espaço escolar. Conforme Carneiro (2007), 

ainda prevalece, na literatura médica e na Educação Especial, no que se refere ao 

desenvolvimento da inteligência das pessoas com síndrome de Down, o prognóstico e o 

diagnóstico de que um inevitável atraso em todas as áreas de desenvolvimento conduz a um 

permanente estado de deficiência mental.  

Pietro tem certa limitação na pronúncia de alguns fonemas; contudo, essa limitação 

não impede que possa ser entendido. Fisicamente, possui alguns traços comuns às pessoas 
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com síndrome de Down, como a fisionomia, ainda que não se enquadre em algumas 

características do biótipo clássico, pois é um jovem alto.  

As lembranças de Pietro permitem elaborar a história de seu percurso escolar, em um 

movimento no qual há algumas lacunas, esquecimentos e aspectos silenciados. Sua primeira 

escola, nomeada por ele como “creche”, possivelmente, se tratava de uma escola de ensino 

fundamental, haja vista a menção de Pietro sobre os processos de avaliação classificatória aos 

quais era submetido naquele espaço. Nessa etapa de escolarização, ele conta que a professora 

dizia “vai fazendo”, ou seja, segundo o relato, a professora, mesmo tendo consciência das 

dificuldades enfrentadas por Pietro,  limitava-se a “fazer de conta” que o menino aprendia, 

declarando, implicitamente, a sua impotência.   

Na escola seguinte, em uma classe comum, Pietro avança.  A acolhida dos colegas, as 

amizades que constituiu nessa etapa escolar são seguidamente lembradas. A aquisição da 

leitura marca a sua passagem nessa escola, e o jovem, mesmo mediante as reprovações 

obtidas e o fato de atingir a idade para escolarização na EJA, percebe que teve progressos, 

projetando lembranças felizes e saudosas desse período. Assim, lembra-se, inclusive, dos 

nomes das professoras que o ensinaram a ler e declara sua insatisfação por ter saído dessa 

escola.  Fica evidente o sentimento de acolhida e de pertencimento de Pietro ao grupo escolar 

que se constituiu nesse espaço.   

A narrativa segue e Pietro trata de suas impressões sobre a escola atual, explicando 

que já está há muito tempo lá (tempo que ele não expressa em anos, apenas diz ser muito 

tempo) e que teria iniciado na Totalidade 1. Portanto, é possível concluir que, ao sair do ensino 

fundamental regular e ingressar na EJA, o jovem não foi submetido a um processo de 

reclassificação, retornando ao primeiro ano. Essa prática, infelizmente, é corrente nas escolas 

estaduais da rede pública de ensino de Porto Alegre. O jovem, em função de ter deficiência, 

tende a ser encaminhado para a Totalidade 1 da EJA pelos profissionais da escola, negando sua 

escolarização anterior.  

Em suas falas, o jovem, em vários momentos, retoma a sua preocupação com a 

passagem do tempo, com os anos de retenção na primeira etapa da EJA, demonstrando 

compreender o processo de estagnação que as reprovações sucessivas lhe submetem. 

A seu modo, Pietro faz uma crítica que merece ser analisada, quanto à dinâmica que 

vem se constituindo nas escolas, repetindo, na EJA, os equívocos associados ao insucesso e à 

retenção do aluno, mantendo-o, por vários anos, no mesmo nível/série. 

Sonia é uma jovem de 21 anos. Ela frequenta a Totalidade 6 (etapa final da EJA do 

Ensino Fundamental), no turno noturno, na mesma Escola em que Pietro estuda. 

Diferentemente dos outros sujeitos entrevistados, o diagnóstico de deficiência de 

Sonia não é tratado como algo consensual e evidente. Os professores e a equipe diretiva 
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tratavam-na como uma pessoa com deficiência devido à sua trajetória de escolarização 

anterior na escola especial, mas diziam não saber de fato qual o seu diagnóstico.  

Ela se nomeia como “portadora de uma síndrome não definida” e diz que, em sua 

carteirinha de transporte escolar, consta que é uma pessoa com deficiência. A partir dos 

indícios apontados em suas falas, compreendemos que a dimensão comportamental pode ter 

influenciado sua caracterização e sua produção social como pessoa com deficiência, pois se 

refere a si mesma como uma aluna muito “lerda”, que precisa de mais tempo para fazer as 

coisas e como alguém muito agitada e que “falava demais”. 

Enquanto, para os dois jovens entrevistados anteriormente, a imagem de seu fenótipo 

físico tende a antecipar a leitura social como a de pessoa com deficiência, no caso de Sonia, 

essa premissa não se mantém. Ela é uma jovem com atributos físicos em consonância com os 

critérios sociais aceitos como válidos no que se refere à normalidade e aos padrões estéticos. 

A única característica física que se ressalta é a da sua necessidade de utilizar óculos, devido à 

miopia, mencionada pela jovem. 

No percurso escolar de Sonia, está registrada a longa passagem por uma escola 

especial. Ela costumava dizer: “- Entrei lá com sete anos e sai com quinze”, ao se referir ao 

tempo em que permaneceu no ensino exclusivamente especializado. 

Conta que, inicialmente, sua mãe tentou sua matrícula em uma escola de ensino 

comum, mas que, devido a sua não adaptação, visto que ela trocava de escolas várias vezes 

em um curto espaço de tempo, foi encaminhada para uma Escola Especial da Rede Pública 

Estadual de Ensino de Porto Alegre. A ênfase que dá, em sua fala, ao espaço da Escola Especial 

como sendo o lugar em que se concentram as crianças que não são normais e que não terão 

condições de aprender também retrata a influência da “estigmatização” e do preconceito, 

constituindo as suas percepções. 

A vivência no espaço da Escola Especial, para a jovem, reafirmava a impossibilidade, ou 

seja, a deficiência, como falta ou defeito, de modo que ela descreve esse tempo em que 

esteve lá, como um “obstáculo” em sua vida que conseguiu superar. 

Portanto, a frequência na Educação de Jovens e Adultos é tratada pela jovem como 

superação, e o cálculo temporal que ela faz acerca do tempo que em frequentou a Escola 

Especial é o mesmo que faz para a EJA, aparentando bem mais satisfação consigo mesma: “- Eu 

vim com 15 anos para esta escola e vou sair com 21 daqui.” 

Ela relata que teve um bom desempenho na EJA e que foi reprovada apenas na 

Totalidade 3 por duas vezes consecutivas. Também reforça que é a única que tem deficiência 

na Totalidade 6 e que seus colegas são todos “normais”. Mostra estar atenta ao processo de 

escolarização vivenciado pelos demais jovens com deficiência, pois ressalta que, nas 

Totalidades 1e 2, há muitos jovens com deficiência, mas que poucos conseguem avançar.  
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Ao se referir ao tempo de escolarização na Escola Especial, estabelece uma metáfora 

provocativa e reflexiva para tratar de sua saída da escola especial: o momento de “criar 

asas”, reforçando a sua percepção e preocupação com os efeitos da passagem do tempo em 

sua vida. 

Na época da realização da pesquisa de campo (2012), Lucas, Pietro e Sonia faziam 

parte de um contingente de 982 sujeitos com deficiência, matriculados na Educação de Jovens 

e Adultos da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, dentre um total de 2.250 

matrículas em todo o estado (Censo Escolar da Educação Básica – 2011). A caracterização da 

deficiência mental prevalecia entre os sujeitos e os percursos de escolarização anterior, que os 

encaminharam à EJA, estavam organizados em torno de suas histórias de fracasso escolar nas 

Escolas e Classes Especiais ou no Ensino Regular. Portanto, embora não possamos “ler” as 

histórias dos três jovens como a expressão de um contexto mais amplo, compreendemos que 

essas são bastante ilustrativas das regularidades e desafios que perfazem a rede quanto à 

oferta de apoios especializados em articulação com o ensino comum. Igualmente, são histórias 

que impelem por uma ruptura com a lógica das trajetórias de escolarização “não autorizadas” 

dos sujeitos com deficiência. 

 

A TESSITURA DE UMA HISTÓRIA COLETIVA: O ITINERÁRIO PELO VIÉS INSTITUCIONAL 

 Neste capítulo, direcionamos nossa reflexão à composição de uma história coletiva, a 

partir dos dados referentes à trajetória escolar dos alunos das quatro escolas especiais da 

Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, obtidas por meio de suas pastas escolares. Assim, 

essa história está institucionalmente organizada por meio dos ciclos de aprendizagem, cujo 

critério principal é a idade, sendo que, nas suas quatro escolas especiais, a organização etária 

dos ciclos compreende períodos elásticos, que contribui com avigoramento do ideário de que 

os sujeitos com deficiência precisam de mais tempo para aprender, conforme se vislumbra no 

quadro 1, referente à comparação da organização dos ciclos nas escolas regulares e especiais. 

 

  Quadro 1 — Configuração dos ciclos na RME de Porto Alegre/RS– 1997-2013 

Ciclos nas escolas regulares Ciclos nas escolas especiais 

I Ciclo De 6 a 8 anos I Ciclo De 6 a 10 anos 

II Ciclo De 9 a 11 anos II Ciclo De 10 a 15 anos 

III Ciclo De 12 a 14 anos III Ciclo De 15 a 21 anos 

Fonte: Dados da pesquisa de Mendes Júnior (2013). 
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       Como fator ainda mais agravante dessa elasticidade, ou seja, da longa permanência na 

escola especial, percebe-se que, de um total de 42713 alunos, 158 são egressos do ensino 

regular, 16 são provenientes de instituições especializadas e 231 são alunos com primeira e 

única matrícula em escola especiais do município. Cabe ressaltar que  havia quatro pastas 

escolares vazias – sem nenhuma informação que identificasse o aluno, levando-nos a 

trabalhar, na pesquisa, com o índice de 423 sujeitos.  

     Por meio da leitura dos dados supracitados, nota-se que o número de alunos da educação 

exclusivamente especializada é bastante elevado, pois são, ao todo, 265 alunos. Se 

restringirmos a análise somente ao número de alunos com primeira e única matrícula em 

escolas especiais do munícipio, visualizaremos um índice igualmente alto, 231 sujeitos. 

Apoiando-nos em Bateson (1989), entendemos que esses índices podem indicar que há, nessa 

rede, a concepção de que alguns sujeitos necessitam, com intensidade, de atendimentos 

específicos em espaços especializados. De uma maneira mais clara, pensamos que há, como 

diz o referido autor, a tentativa de se construir “leis” que concebam os diferentes alunos da 

educação especial como fenômenos regulares e previsíveis. Ou seja: parece que não há a 

compreensão de que esse sujeito pode sobrepujar os contornos de uma educação que não 

admite todas as suas possibilidades e potencialidades.  

Desse modo, para grande parte dos alunos investigados, houve o predomínio de um 

percurso que esteve ancorado no plano do previsível, daquilo que se pode supostamente 

regular e organizar com base em uma compreensão de que os limites da inserção institucional 

estariam dados em função das limitações do próprio sujeito, como tem ocorrido na história da 

educação especial. Em muitos momentos, havia a ênfase em uma possibilidade de, 

posteriormente, inserir o aluno na sociedade, sem que a esse sujeito tenham sido dispensadas 

todas as prerrogativas que a educação, em sentido pleno, confere-lhe como direito. Criam-se, 

então, formas de manter o aluno em uma regularidade normativa que não lhe possibilita 

superar a lógica característica da educação especial constitutiva daqueles espaços. Exemplo 

disso é o tempo, em média, de permanência de alunos de terceiro ciclo nas escolas especiais 

da rede, nove anos, e a média de idade atual dos mesmos, 18 anos. 

 Outros dados que se revelam interessantes e que corroboram a intepretação acima 

são as médias consonantes, exclusivamente, aos alunos de terceiro ciclo, que frequentam as 

dependências das escolas especiais municipais desde o primeiro ciclo de formação. Estima-se 

que, em média, 25 alunos do ciclo em destaque, ou seja, do terceiro ciclo, possuem vínculo 

institucional com as escolas especiais desde a matrícula efetivada no primeiro ciclo de 

formação. Isso, em linhas gerais, significa dizer que esses sujeitos frequentam essas 

                                                             
13

 Além das pastas escolares, havia uma listagem atualizada com os nomes e dados de matrícula dos 
alunos de cada escola especial do município. Isso deu suporte ao levantamento das informações, de 
maneira que pode-se verificar que o número de arquivos (pastas escolares) era consonante ao número 
de alunos matriculados nessas instituições no ano de 2012 (período da pesquisa). 
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instituições há aproximadamente 10 anos. Igualmente, podemos verificar que, no que 

competem às matrículas com origem institucional em escolas especiais da rede, 192 alunos 

possuem primeira e única matrícula na escola atual e 39 apresentam fluxo interinstitucional 

(estabelecido entre escolas especiais da RME). 

Dos dados apresentados, depreende-se que a escola especial não se configura, para 

alguns sujeitos, como um espaço transitório de escolarização. Nesse sentido, como afirma 

Bateson (1989), “há uma razão para que as coisas aconteçam de determinada maneira se 

pudermos mostrar que há mais possibilidades de acontecerem dessa maneira do que de 

maneira diferente” (BATESON, 1989, p. 14), e é, justamente, nessa perspectiva, ou seja, na 

tentativa de mostrar que o contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre contribui 

para a prolação da ideia de transitoriedade restrita, que, precisamente, indicamos que a lógica 

que permeia uma longa permanência desses alunos nas escolas especiais é reflexo de uma 

dinâmica, construída ao longo de 24 anos, entre ensino comum e escola especial, que reforça a 

compreensão de que são aqueles espaços necessários à supressão ou minimização de 

dificuldades escolares apresentadas por determinados alunos.  

Em contrapartida, as escolas especiais se revestem da legitimidade que lhes é atribuída 

e procuram, no plano formal, se assumirem como escolas, ainda que permaneçam, como 

evidenciado em muitas das entrevistas, sem pontos de conexão com o ensino comum que 

permita a continuidade e os vínculos curriculares que dariam a garantia ao aluno de seguir seu 

processo de escolarização em uma escola de ensino regular. Sendo assim, o jogo estabelecido 

entre ambas as instituições – de ensino comum e de ensino exclusivamente especializado - só 

se concretiza porque as duas jogam juntas. 

 Outros dados que expressam as regras constitutivas desse “jogo” dizem respeito ao 

total de alunos que frequentaram o Atendimento Educacional Especializado em escolas de 

ensino comum. De um total de 158 alunos oriundos de classe comum, 94 deles (mais da 

metade, ou seja, 59%) frequentaram a Sala de Integração e Recursos (SIR)14 por pelo menos 

um ano: 51 deles na mesma escola de matrícula e 42 em escolas polo da cidade em questão. O 

destaque dado à Sala de Recursos é motivado pelo fato de que esse espaço deveria oferecer o 

apoio pedagógico especializado que permitisse ao aluno com deficiência permanecer em 

classe comum do ensino regular. No histórico dos alunos que compõem a presente 

investigação, a ação desses espaços contribuiu, por meio de avaliações pedagógicas 

documentadas nos pareceres individuais, para que houvesse o encaminhamento daqueles 

sujeitos às escolas especiais. 

 Novamente, os dados acerca dos alunos egressos do ensino regular, que frequentaram 

o Atendimento Educacional Especializado, ofertado pela Sala de Integração e Recursos do 

município, trazem à tona o contexto da relação estabelecida entre ensino comum e escola 

especial. Admitindo isso, compreendemos que as ações da Secretaria Municipal de Educação 

                                                             
14 Salas de Integração e Recursos (SIR) tratam-se da nomeação do serviço de apoio pedagógico 
especializado ofertado pela Rede Regular de Ensino de Porto Alegre (POA). 
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de Porto Alegre, por meio da Assessoria de Educação Especial, integram um jogo, mantido ao 

longo da recente história da educação desse município, que combina uma pluralidade de 

vozes, uma ampla gama de serviços com elevada qualificação, sem que se tenha alterado 

substancialmente as bases de ideias acerca de quem são e o que podem aprender os alunos da 

educação especial. A manutenção dessa teia institucional é amparada em uma outra, 

discursiva, observada no diálogo com os profissionais e nos registros dos pareceres, de 

maneira a estruturar a oficialidade das ações, firmadas em caráter de reciprocidade, 

estabelecidas entre o contexto regular e o especial. Em linhas gerais, os dados levantados na 

pesquisa nos impelem a enxergar os contornos que a Educação Especial, em escolas 

especializadas, tem assumido no município, contornos esses que só podem ser entendidos 

quando visualizados no contexto de criação, legitimação e conservação das escolas especiais 

dessa rede.  

Respeitadas as singularidades atinentes a cada escola especial da Rede Municipal de 

Ensino de Porto Alegre (contexto de criação, composição da equipe pedagógica, público alvo, 

localização geográfica, inserção na comunidade local, propostas pedagógicas e de ensino etc.), 

retomamos novamente a acepção de que essas escolas, como parte constitutiva dessa rede, 

possuem os contornos da dinâmica empreendida entre escola comum e especial. Isso significa 

dizer que, por exemplo, se houve certa diversificação do alunado atendido por essas escolas, é 

porque houve significativo aumento, por parte da SIR, dos encaminhamentos desses sujeitos 

aos espaços especializados. Assim, os dados evidenciam que a “lógica” de funcionamento 

dessa Rede Municipal de Ensino elege a escola especial como o espaço considerado 

apropriado ao atendimento de alguns alunos. Além disso, os encaminhamentos feitos por 

profissionais da SIR tendem a reforçar a conservação destas instituições – escolas especiais - 

na rede, bem como demonstram que o ensino regular, ao não se ocupar desses alunos, 

contribui para a construção de trajetórias escolares naqueles espaços.  

Estes contornos também se manifestam na transitoriedade de matrículas dos 

estudantes com deficiência das classes especiais da rede estadual de ensino do RS para as 

escolas especiais na rede municipal de ensino de POA. Desse modo, embora o número de 

matrículas seja bem menor (16 estudantes encaminhados), nenhum deles teve um registro de 

experiência de escolarização no ensino comum. Esta tônica sugere-nos retomar o pensamento 

de Bateson (1989), o qual afirma que “estamos sempre a trabalhar juntos para construir o 

edifício das ideias de tal maneira que se mantenha de pé” (BATESON, 1989, p. 32).  Dito isso, é 

possível afirmar que a escolas comuns, ao persistirem nas práticas de encaminhamento dos 

alunos às escolas especiais, tornam-se coadjuvante frente ao processo de prolação da lógica 

das trajetórias nomeadas nesse estudo como “não autorizadas”. Essa dinâmica é percebida em 

ambas as redes de ensino (municipal de POA e estadual do RS), reiterando, em certa medida, 

que há alunos que são da escola regular, que há alunos que são da educação especial e, 
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consecutivamente, que há alunos que ainda devem permanecer (ou não) nas classes 

especiais15 existentes nas escolas de ensino comum da Rede Estadual de Ensino do RS. 

 

A ESCOLA ESPECIAL “É” OU “TORNA-SE” NECESSÁRIA?  

 

Embora nossa argumentação esteja inclinada a assumir como resposta a segunda 

parte da pergunta (“A escola especial torna-se necessária”), pensamos que mais importante 

que dar visibilidade à resposta é atrevermo-nos a assumir essa pergunta como válida, perante 

as configurações que tendem a cristalizar um único caminho como legítimo. A história das 

políticas públicas em Educação Especial no Brasil tem demonstrado a tendência em repetir e 

tentar manter discursos de que a inclusão escolar é para alguns ou para os casos menos 

graves, seja pelas posturas estigmatizantes engessadas nas práticas dos profissionais, seja pelo 

discurso da política nacional normativa que oscila na retomada de termos como o 

“preferencialmente”, que torna ambígua a oferta de escolarização às pessoas com deficiência 

na rede regular de ensino. 

Compreender a inclusão escolar como um paradigma que pressupõe movimento e 

processo de investimento na educabilidade de todos em contextos escolares e que contempla 

agrupamentos e dinâmicas heterogêneas exige perguntar-se sobre como as trajetórias 

escolares de alunos com deficiência são construídas, analisando-as como parte integrante de 

um contexto institucional complexo e dinâmico. Compreendemos que os espaços do ensino 

comum e espaços especializados têm, em seu cerne, pressupostos pedagógicos, 

epistemológicos e éticos que os inscrevem como sistemas de ensino paralelos. Todavia, nos 

contornos dos contextos, como foi demonstrado neste estudo - pelas histórias de Lucas, Pietro 

e Sonia e pelos dados numéricos dos encaminhamentos feitos pela escola regular à escola 

especial – a lógica institucional e discursiva sustentada pelas Redes de Ensino corrobora com a 

interpretação de que a Escola Especial é o local apropriado para estes sujeitos, à medida que 

desiste de investir na educabilidade de todos e ratifica suas histórias de fracasso escolar.  

Sustentar um modo descontínuo de olhar para as regularidades, tal qual anunciamos, 

inicialmente, como sendo a proposição deste estudo, implica a leitura do comportamento dos 

sujeitos como uma categoria contextual, considerando-os como identidades em curso, 

compostas por um elenco de variáveis em permanente construção. Portanto, o ato de 

                                                             
15

 Embora a Rede Estadual de Ensino do RS, em sua gestão política atual (2011-2015) tenha como 
prerrogativa a reorganização do serviço oferecido nas classes especiais, encaminhando ações para o 
fechamento dessas classes, conforme dados do Censo de 2012, ainda se mantém 122 classes especiais 
em funcionamento nas escolas estaduais do RS. 
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caracterizar somente toma sentido quando pensado em relação, de modo que cada um se 

constrói em múltiplas e multifacetadas identidades, a partir das circunstâncias históricas.  

A relação de proporcionalidade, na vivência desses papéis, está intimamente 

relacionada às possibilidades de Ser desses sujeitos. A restrita circulação em espaços sociais e 

em grupos heterogêneos e a pouca aposta nos processos pedagógicos envolvendo esses 

alunos pode colaborar para que o peso da balança esteja mais direcionado à descaracterização 

de cada um deles como pessoa capaz de cuidar de si e do outro, inscrevendo-os, na passagem 

do tempo, como adultos cuja deficiência torna-lhes incapazes de “adultecer”.  São sujeitos cujo 

percurso de fracasso escolar passa ser previsível, justificando a necessidade da existência dos 

espaços segregados, deslocando facilmente, o emprego do verbo que descreve  um fenômeno 

que precisa ser lido em sua historicidade de “torna-se” para “é”. 

A partir da filiação teórica proposta, o que fica em evidência, nas trajetórias escolares 

dos sujeitos com deficiência, não é um diagnóstico que aponta mais ou menos “severidade”, e 

sim a qualidade dos apoios que cada um deles recebeu, como forma de (auto) produção de 

novas possibilidades à sua existência humana, consoante com o pensamento de Maturana 

(1999) de que o “o futuro não está determinado em sua origem”, logo, a mudança e o 

desenvolvimento contínuo são as leis que mantém a estabilidade de cada organismo. Nesse 

sentido, a transitoriedade restrita à Escola Especial parece sustentar um movimento que vem 

de encontro à produção de novos possíveis, à medida que aniquila o tempo presente dos 

sujeitos ao protelar os seus projetos educativos para um futuro que permanece inalcançável. 

Ocorre que, bem como diz Pietro, “o tempo voa; não voa com asas, mas voa”, e o futuro 

chega. O menino com deficiência torna-se o jovem e depois o adulto que necessitará exercer 

outros papéis sociais e cuja performance dependerá do repertório de experiências 

desafiadoras que teve oportunidade de vivenciar. 
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Com o movimento da educação inclusiva, após a promulgação da Declaração de Salamanca, 

em 1994, tem se observado que as matrículas dos estudantes com deficiência estão crescendo 

nas escolas regulares do Brasil. No tocante aos educandos talentosos, oficialmente 

denominados com altas habilidades/superdotação, as matrículas não têm crescido com a 

mesma proporção. A possibilidade da duplicidade de necessidades educacionais especiais 

(DNEE) – talento com outra necessidade educacional especial, a situação é mais complexa, 

pois, envolvem critérios de avaliação, recursos humanos especializados, materiais e 

pedagógicos para oferecer os serviços educacionais adequados. A dupla matrícula é um ponto 

discutível quando se pensa em casos de DNEE, uma vez que, não há critérios para garantir os 

serviços especializados para essa condição, exceto os casos de deficiências múltiplas. O 

objetivo deste trabalho é contextualizar e refletir sobre a inclusão dos educandos talentosos e 

com perdas auditivas na rede regular de ensino. As metodologias utilizadas foram: a 

bibliográfica e a documental. Os resultados obtidos foram: a) Os serviços aos educandos com 

deficiências ou síndromes são mais contemplados; deixando à margem os que possuem 

talentos; b) Serviços especializados são oferecidos se estiverem dentro dos critérios da dupla 

matrícula, regidos em lei, se não, prioriza-se uma necessidade educacional especial e c) Há 

diferentes conceitos de inclusão na literatura especializada, porém, a formação de professores 

é orientada, para sua efetivação, nos documentos oficiais pertinentes à Educação Especial. 
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Palavras chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Talento, Duplicidade de Necessidades 

Educacionais Especiais. 

 

INCLUSION FOR TALENTED STUDENTS WITH TWICE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE 

SERVICE IN PERSPECTIVE. 

With the movement of the inclusive education after the Salamanca Declaration in 1994 has 

been observed that the enrollments of students with disabilities are increasing in the common 

schools in Brazil. About the talented students, officially named students with high 

skills/giftedness, the enrollments haven’t increased in the same size. The possibility of twice 

special educational needs (TSEN) – talent and other special educational need – the situation is 

more complex because involves evaluation criterion, specialized human resources materials, 

and pedagogical to offer appropriated educational services. The double enrollment is 

discussed point to think en TSEN cases because there are not criteria to guarantee specialized 

services except for the multiple disabilities. The aim of this paper is to contextualize and reflect 

about the inclusion of talented students with deaf lose in the teaching system. The 

methodology used was: the bibliographical and the documental. The results were:  a) the 

services for the students with disabilities or syndromes are more prioritized and getting apart 

who has talents; b) specialized services are offered if they are in the criteria of double 

enrollment, under the law, and c) there are different concepts of the inclusion in the 

specialized literature, however, in the official documents about special education the teachers 

formation is guided to get inclusion effective. 

Keywords: Special Education, Inclusive Education, Talent, Twice special educational needs. 
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Introdução 

 

A duplicidade de necessidades educacionais especiais (DNEE) encontra-se carente de 

referências e estudos, principalmente no Brasil. Desta forma, hipotetizar como seria a inclusão 

dos educandos na duplicidade de condição – talento e perdas auditivas – constitui-se em um 

grande desafio. 

Apesar da carência, é possível encontrar literatura suficiente sobre o talento que 

embasam hipóteses e possibilidades sobre a educação inclusiva para os educandos que 

apresentam indicadores de talento, como também, literatura mais consistente direcionada 

àqueles com perdas auditivas.  

No que concerne aos dispositivos legais educacionais brasileiros, há solidez em garantir 

direitos à inclusão, no entanto, revelam incoerências e conflitos. Nota-se evidencias que os 

dispositivos legais ancoram ações nos sistemas escolares construindo fazeres e práticas; nem 

sempre tão inclusivos.  

Este artigo foi construído com o objetivo de refletir sobre a inclusão dos educandos 

talentosos, oficialmente denominados no Brasil com “altas habilidades/superdotação” e com 

perdas auditivas.  

As metodologias adotadas foram: a bibliográfica e a documental. 

 

A inclusão 

   

A temática da Inclusão tem se evidenciado com variedade de ideais, críticas e podem 

com isso expressar “verdades” concebidas e/ ou aceitas, com isso, causam consequencias nas 

ações no meio educacional. Nesta ótica, filio-me a Carvalho (2005, p. 64) quando assinala que: 
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A compreensão do significado da educação inclusiva é da maior importância, pois, 

como sabemos, qualquer mensagem contém aspectos denotativos e conotativos. 

Aqueles estão ligados ao significado (acepção) das palavras e estes às intenções 

(pontos de vista) subjetivas, que lhes são atribuídas. Por essa razão, o que o 

receptor da mensagem entende a seu respeito, nem sempre corresponde ao 

aspecto denotativo que o emissor lhe imprimiu. Podem surgir, assim, 

interpretações inadequadas e que se cristalizam como verdades, caso não sejam 

objetos de diálogos calcados na reflexão crítica. 

Os conceitos de inclusão podem diferir, segundo, a concepção de quem as concebe e de 

quem as interpreta. 

É importante assinalar as concepções sobre inclusão de autores como; Carvalho (2005, 

2008); Freitas (2006); Rodrigues (2006, 2007); Denari (2006, 2008). Essas concepções são 

destacadas, tendo em vista, o viés da realidade educacional dos educandos em situação de 

inclusão, como também, as orientações para formação de professores, segundo cada um dos 

autores. 

Carvalho (2005) pontua que a escola inclusiva não pretende estar no patamar de apenas 

oferecimento de espaço físico e sem as indispensáveis trocas simbólicas e afetivas entre as 

pessoas. Desta forma, isso implicaria gerar situação de integração que assimile os excluídos, 

pessoas com deficiências ou não16.  

A mencionada autora assinala que o modelo organizacional construído sob os princípios, 

ainda, da integração apontam que os educandos com NEE deveriam adaptar-se às escolas e, 

não o contrário e que a inclusão baseia-se na adaptação da escola às NEE dos educandos. No 

entanto, a citada autora alega que sente falta, entre os autores, de citações que versem que a 

integração não implicava em rejeição ao que o termo denota e conota – a integração entre as 

pessoas. 

                                                             
16 Carvalho foi Secretária Nacional de Educação Especial no Ministério da 

Educação e do Desporto de 1992 a 1994, período este, que se desenvolveu e 

implantou a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) que esteve 

vigente por quinze anos. Esta Política tinha como premissa a integração de educandos 

com necessidades educacionais especiais (NEE). 
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No que tange aos sentidos conotativos expressos, Carvalho (2005, p. 68) adverte que:  

Forma-se, no imaginário coletivo, uma representação social equivocada e 

prejudicial, pois parece que o fato de qualquer aluno com necessidades especiais 

constar da turma, estar inserido, figurar dentre os outros... é suficiente, 

dispensando-se as ajudas e apoios necessários para sua integração (interação) 

com os colegas e com os objetos do conhecimento e da cultura. 

  

Sob esse olhar, Carvalho (2005, p. 69) menciona que os excluídos, teoricamente em sua 

concepção, são aqueles “que não conseguem ingressar nas escolas e, também, aqueles que, 

mesmo matriculados, não exercitam seus direitos de cidadania de apropriação e construção de 

conhecimentos”. 

No que se refere à formação e atuação de professores, Carvalho (2005, 2008) sugere 

algumas considerações: 

 Formação continuada irrestrita aos cursos, mas com encontros de estudos e de 

discussão sobre o fazer pedagógico com envolvimento da comunidade escolar;     

Valorização de espaços de discussão dentro da escola e atividades sistemáticas 

previstas no projeto político-pedagógico;  

 Escutar o que dizem os educandos;  

 Desenvolver conteúdos curriculares a partir das falas dos alunos;  

 Que o professor seja um professor-pesquisador, aquele que registra sua prática, 

colhe dados, analisa e dialoga com a realidade;  

 Valorização do professor-pesquisador que trabalha em equipe;  

 Resolução de conflitos em relações dialógicas. 

A perspectiva de Rodrigues (2006) para a Educação Inclusiva revela preocupação com a 

banalização do termo ‘inclusão’ que tem sido usado de maneira indiscriminada nos discursos.  

Sendo assim, Rodrigues (p. 301) explicita que: 

Não se sabe bem o que todos esses discursos querem dizer com inclusão, e é 

legítimo pensar que muitos significados se ocultam por trás de uma palavra que 

todos usam e se tornou aparentemente tão óbvia que parece não admitir 
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qualquer polissemia. No discurso dos media e do cotidiano, o conceito de inclusão 

está relacionado, antes de mais nada, com não ser excluído – isto é, com a 

capacidade de pertencer ou de se relacionar com uma comunidade. 

Alheio às banalizações e discursos com muitos significados, o referido autor (p. 301) 

pontua que “a inclusão implica, antes de mais nada, rejeitar, por princípio, a exclusão 

(presencial ou acadêmica) de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que 

pretende seguir uma política de educação inclusiva (EI) desenvolve políticas, culturas  e 

práticas que valorizam a contribuição ativa de cada aluno”. 

Neste contexto, uma educação inclusiva pressupõe, segundo o citado autor, uma 

participação plena que os valores e práticas levam em conta todas as características, interesses 

objetivos e direitos dos participantes do ato educativo. Sobre a exclusão, aventa que quanto 

mais a exclusão social aumenta, mais se fala em inclusão. 

Sobre a formação dos professores, Rodrigues (2006) indica que está diretamente 

relacionada à estrutura que se quer e deseja para uma escola inclusiva. Sem profissionais 

preparados para atender a diversidade (que sempre houve na escola), o movimento inclusivo 

cresce, portanto, faz-se necessário repensar e reformular uma formação que dê conta dessa 

demanda.  

Rodrigues (2007) sintetiza algumas sugestões concernentes à formação dos professores: 

 Disciplina de NEE ou análoga na organização curricular;  

 Conteúdos e formação que realce os aspectos psico-pedagógicos e não clínicos;  

 Formação específica para lidar com dificuldades escolares não associadas às 

deficiências;  

 Sólida formação em modelos inclusivos (incluindo práticas supervisionadas); 

 Manter as diferenças ativas e não impermeabilizadas;  

 Professores formados com técnicas pedagógicas;  

 Enfatizar a ligação da teoria e prática;  

 Contemplar, igualmente, o domínio dos saberes, das competências e das 

atitudes;  

 Formação por meio de resolução de problemas concretos;  

 Prática supervisionada nos locais onde os graduandos atuarão;  
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 Atitude de supervisão e desenvolvimento profissional nos docentes;  

 Parcerias de formação entre grupos de escolas e centros de formação. 

Sob a contextualização de Denari (2008, p. 24), a escola tem servido a determinado 

projeto de sociedade e que está arraigada ao processo histórico e do discurso do poder 

instituído “recheados de verdades absolutas, domina, oprime e exclui os outros, fazendo com 

que seja assumido como identidade, o que representa o poder”.  

A mesma autora, ao se posicionar sobre uma escola menos excludente, destaca uma 

forma mais coerente de ação pedagógica; como busca de uma prática/política da diferença, ou 

seja, diferenças que rejeitam a mera tolerância. 

Uma prática escolar que perpassa diferentes pontos de vista sob a perspectiva da 

diferença, Denari (2008, p. 29) pontua que ‘o reconhecimento da diferença é reconhecer as 

potencialidades dos educandos, que esse pode vir realmente a incluir’. Incluir, inferi Denari, é 

criar condições para o enriquecimento humano, por meio da aproximação de culturas e formas 

de pensamento diferentes. 

A mesma autora ressalta que as questões de políticas de inclusão ressalta que é 

necessário o conhecimento da legislação para se entender os meandros da construção 

histórica e os modelos de atendimento no Brasil.  

O trabalho de Denari ainda expõe um ponto crucial para o processo de inclusão de 

educandos com NEE – a formação de professores em Educação Especial.  Assim, ela destaca 

(pp. 39-40) três garantias desejáveis para essa formação quais sejam: 

1. Ocorra em nível superior descartando, assim, qualquer formação em nível 

médio e em outras alternativas mais aligeiradas; 

2. A parte específica desta formação seja alicerçada sobre uma base comum, 

assegurando que, antes de tudo, o futuro profissional seja um professor; 

3. A parte específica vise à atuação colaborativa entre o professor de educação 

especial e o professor do ensino comum; e que o apoio pedagógico esteja 

centrado, principalmente, no âmbito da classe comum  
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O outro lado da inclusão enseja a exclusão, obrigatoriamente. A citada autora (2008) 

salienta que encaminhar os educandos para as escolas na pretensa inclusão, aponta para 

uma nova forma de exclusão criada dentro do sistema o qual colabora para que os educandos 

fiquem fora da escola e os mantenham marginalizados de oportunidades de desenvolvimento 

o que antes ocorria como forma de exclusão por meio da repetência e evasão. 

Freitas (2006) posiciona-se sobre a Educação Inclusiva assinalando que há na educação 

inclusiva a introdução de outro olhar. Uma maneira nova de se ver, ver os outros e ver a 

educação. Para incluir todas as pessoas, a sociedade dever ser modificada com base no 

entendimento de que é ela que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus 

membros. Assim sendo, conclui que a inclusão significa a modificação da sociedade. 

A mencionada autora expõe que, atualmente a inclusão não contribui de maneira 

suficiente para que os educandos se desenvolvam como pessoas e academicamente no Brasil.  

Neste entendimento, a mencionada autora assinala considerações sobre a formação do 

professor que considera suficiente e necessária à Educação Inclusiva:  

 Formação pautada na articulação teoria-prática, na resolução de situações-

problema e na reflexão sobre a atuação profissional;  

 Atuação em projetos educativos;  

 Incluir programas/conteúdos que desenvolvam competências do profissional 

intelectual para atuações singulares;  

 Formação para trabalhar com a diversidade e a heterogeneidade;  

 Formação para potencializar a atuação pedagógica com investigação, produção 

de conhecimento, diferentes materiais, tecnologias e estratégias;  

 Formação de professores comprometidos com a função social de educar para 

todos;  

 Formação de especialistas, mas, como parte integrante da formação geral dos 

profissionais da educação; 

 Formação inicial e continuada com conhecimentos básicos de uma escola 

inclusiva. 

  

Educação dos talentosos 
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Sob o ponto de vista da educação dos talentosos, há discussão mais intensa, em anos 

recentes. Averigua-se, que os debates se tornam mais contundentes quando as falas são 

originadas de estudiosos da temática do talento e educadores-gestores.  

Há pontos nas discussões que parecem estarem alheias à educação inclusiva. De um 

lado, na literatura especializada, em encontros e em eventos pertinentes à área, os 

especialistas do talento o defendem como NEE para as ações inclusivas dos sistemas 

educacionais. Por outro lado, os especialistas de outras áreas da Educação Especial remetem 

para a inclusão dos educandos com deficiências ou síndromes. Como se as demandas, ações e 

práticas inclusivas só estivessem relacionadas a esses educandos.  

A Educação Inclusiva tem por princípio geral e legal de que os educandos estejam 

matriculados na escola regular e que aprendam juntos, no entanto, os educandos mais capazes 

têm um aspecto que os diferencia de outras categorias de NEE, eles já estão matriculados. Se 

incluir parte do passo inicial que é a matrícula, então, os mais capazes estão excluídos mais 

enfaticamente, pois, estão em situação diferente de uma pessoa com deficiência ou síndrome 

que já tem o diagnóstico e é matriculada sob essa condição (RANGNI, COSTA, 2010, 2011). 

Delou (2010) e demais estudiosos da área do talento assinalam o preconceito para com 

os educandos que estão acima da média como barreira para seu reconhecimento e 

desenvolvimento. A média que os sistemas e educadores idealizam para os educandos tem 

tolhido aqueles que se destacam por sua capacidade.  

A sugestão para que esse quadro se modifique é mexer com a estrutura dos sistemas 

escolares que perpassa em proporcionar formação aos profissionais sobre a área do talento. 

Nota-se, que se os educadores não quiserem mudar internamente para a queda dos 

preconceitos sobre os educandos talentosos, a formação se tornará em fracasso. Isso é 

percebido em cursos, capacitações, workshops, palestras, eventos que abordam a área, pois, 

constata-se ausência de ações que cheguem, efetivamente, a esses sujeitos.  

Sinteticamente, os estudiosos da área do talento, no Brasil, propagam: 

a) Os educandos talentosos estão invisíveis nas escolas, pois, ali já estão e sem 

reconhecimento;  

b) Os educandos devem ser reconhecidos e desenvolvidos em suas potencialidades;  



 

Parte II |Pág. 1731  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

c) Os sistemas de ensino devem se adaptar curricularmente à diversidade apresentada 

pelos talentos;  

d) Devem ser criadas condições, nos sistemas de ensino, para que os educandos 

recebam serviços educacionais especializados, em contraturno;  

e) Os sistemas de ensino devem operacionalizar os serviços aos educandos talentosos 

em parceria com a família e comunidade, pois, por si só a escola não dá conta de tais serviços;  

f) Formação de professores, inicial e continuada para reconhecer e desenvolver os 

talentos;  

e) Que os dispositivos legais que orientam o reconhecimento dos educandos talentosos 

sejam garantidos.   

Muitos educadores-gestores “submissos” aos seus sistemas educacionais viabilizam 

explicações que conduzem, certamente, à realidade que são dissonantes aos conceitos de 

inclusão apresentados, brevemente, neste artigo. Pois, o censo escolar mostra que as 

matrículas dos educandos mais capazes são ínfimas se comparado às cifras apresentadas pela 

Lei de Probabilidade (3 a 5%) e de Gagné (10%). 

Diante disso, pretende-se, assinalar algumas posições de quatro autores da área do 

talento, sobre a educação inclusiva e sugestões e orientações para professores quais sejam: 

Freeman; Guenther (2000), Sabatella (2005), Guenther (2006), Delou (2010), Freitas; Pérez 

(2010), conforme apresenta o Quadro 1.  
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Autor 

 Freeman, Guenther 

(2000); Guenther 

(2006) 

 

Incluir– sugestões/orientações 

“Os alunos dotados e talentosos precisam ser olhados com mais 

cuidado no cenário de uma escola inclusiva do que nas tradicionais 

‘turmas homogeneizadas’, para evitar que ele perca o interesse e o 

estímulo para produzir, e eventualmente venha a excluir a escola 

como referencial e fonte de crescimento” (2006).  

Professores: “Todo corpo docente, técnico e administrativo da escola 

deve ser envolvido em apresentar e implementar Políticas 

Educativas, pois, se crianças e adolescentes potencialmente capazes 

e talentosos passarem todo o seu tempo em companhia de 

professores apáticos e desinteressados, e não com aqueles que estão 

motivados a ajudá-los, eles, dificilmente, irão se sentir encorajados 

avançar com suas ideias e interesses”(Freeman,Guenther (2000). 

 

 

Sabatella (2005) 

 “Os superdotados talentosos deverão cursar, como os demais 

alunos, a escola comum, nos diversos níveis de escolaridade, em 

turmas não muito numerosas, a fim de facilitar o atendimento as 

suas diferenças individuais, bem como sua integração escolar, 

utilizando currículo e material didático existente” (p. 130). 

Professores: “alunos superdotados demandam excelência dos 

educadores. Acarreta a melhoria do ensino, trazendo a chance que o 

mesmo aconteça para os demais alunos” (p. 136). 

 

 

 

 

Delou (2010) 

“Diante da falta de exemplos de escolas das redes regulares de 

ensino que atendam aos alunos com altas habilidades/superdotação 

em classes comuns, em salas de recursos ou em programas de 

enriquecimento, aprofundamento e/ou aceleração de ensino, o que 

resta é alertar a comunidade docente para o fato de que, hoje, esse 

direito é mais que reconhecido para efeito de leis” (p. 101). 

Professores: “têm a possibilidade de constatar, tanto pela frequência 

como pela consistência, dos comportamentos manifestados em 

atividades individuais e/ou coletivas se o aluno apresenta este ou 

aquele perfil. O professor pode diferenciar competências e 

habilidades individuais. O professor pode avaliar graus diferenciados 

de aprofundamento dos conteúdos. O professor tem a possibilidade 

de ver o aluno em ação no contexto social. O professor pode 

constatar a capacidade de criação de cada aluno” (p.95). 
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Freitas, Pérez (2010) 

“É no entrelaçamento da educação geral, da educação especial e da 

proposta de educação para todos, nas suas dimensões relacionadas 

às políticas públicas, à formação de professores e às práticas 

pedagógicas, que se inicia a discussão em torno dos desafios, das 

possibilidades e das ações para que o processo de inclusão 

educacional da pessoa com necessidades educacionais 

especiais/superdotação, seja implementado (p.5). 

Professores: “O professor da escola inclusiva deve avançar em 

direção à diversidade. Deixar de ser mero executor de currículos e 

programas pré-determinados, para se transformar em responsável 

pela escolha das atividades, conteúdos ou experiências mais 

adequados ao desenvolvimento das capacidades fundamentais dos 

seus alunos, tendo em conta o nível e as necessidades deles. Para 

tanto, é necessário conhecer as características individuais dos alunos 

com altas habilidades/superdotação e as diferentes formas de 

manifestação de suas singularidades por meio de observações que 

lhe permita identificar preferências e facilidades de cada um, assim 

como suas limitações”(p. 5) 

Fonte: Freeman; Guenther (2000), Sabatella (2005), Guenther (2006), Delou (2010), 

Freitas; Pérez (2010). 

 

A duplicidade de necessidades educacionais especiais 

 

Escrever sobre a inclusão dos mais capazes não é tarefa tão difícil, pois, parece um 

uníssono entre os especialistas da área. Há literatura vasta que trata da educação dos 

educandos com perdas auditivas, como também, legislação abrangente que garante seus 

direitos à educação inclusiva. 

Mas, o que e como falar da DNEE aos educandos nessa condição, se isso é hipotético 

diante das circunstâncias de qualificação e categorização das NEE; nos sistemas educacionais 

brasileiros. 

Nesse pilar da categorização, Omote (1994, 1996) assinala que a especificidade de 

deficiências ou categorização orientando serviços para essa população, bem como, formação 
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de profissionais para atuar com tipos específicos de deficiência relegando contemplação da 

deficiência de um modo geral.  

Dessa forma o referido autor argumenta a categorização como contribuição às 

diferenças [...] na medida em que pessoas que não pertencem a essa categoria são 

consideradas inelegíveis para tais serviços, pode-se contribuir para a exacerbação das 

diferenças e minimização das semelhanças existentes entre pessoas pertencentes àquela 

categoria e as pertencentes às demais categorias (Omote, 1994, p. 129). 

A DNEE – talento e perdas auditivas - é ainda pouco estudado por especialistas da 

Educação Especial e inclusiva.  

Rangni (2012, p. 39) pontua que: 

É notória a necessidade de estudos que contemplem esse grupo de pessoas. As 

poucas publicações sobre a temática, possivelmente, seja um dos entraves para 

que as bases teóricas e as práticas não cheguem às escolas para auxiliar no 

reconhecimento e serviços especializados às suas necessidades específicas. 

        Ao se referir à definição de talento e perdas auditivas Winstanley (2003) assinala que 

ambos os grupos - pessoas com talento e perdas auditivas - são notoriamente difíceis de 

definir e, até mesmo, decidir sobre os termos de referência. Trata-se de um campo minado. 

       No que tange ao reconhecimento da DNEE, Winstanley (2003, p. 115) aponta para o 

confinamento na dupla condição e assegura que: “Tradicionalmente, as necessidades e 

potenciais das pessoas têm sido quase totalmente ignoradas (...) este segmento da população 

(com perdas auditivas) pode representar a maior perda de potencial e sofrer grandes 

distúrbios emocionais por se acharem entre as pessoas com perdas auditivas”.  

       Sobre a provisão educacional para alunos em DNEE – talento e perdas auditivas Winstanley 

(2003) diz que alunos com perdas auditivas são normalmente excluídos de programas para 

talentosos e eles raramente passam pela rigidez da maioria dos procedimentos de 

identificações. Esse ponto de vista de Winstanley (2003, p. 119) possivelmente refere-se aos 

scores em testes padronizados quando destaca: “Crianças altamente capazes com fraquezas 

em um ou mais aspectos dos testes, não serão selecionados para programas para talentosos, 

por causa de seu baixo score que os depreciam”. 
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Considerações finais 

 

As reflexões inferem que, a categorização pode exacerbar a diferença e 

consequentemente a exclusão de serviços aos educandos com possuam DNEE, neste caso, 

talento com perdas auditivas.  

Os educandos com perdas auditivas chegam ao ambiente escolar, normalmente, 

diagnosticados por sua deficiência e recebem atendimento especializado.  

A categoria da deficiência múltipla, que tem um conceito próprio de multiplicidade de 

deficiências, é atendida como uma categoria, ou seja, a instituição escolar terá o repasse de 

recursos como dupla matrícula. 

No que concerne às matrículas dos educandos com perdas auditivas em escolas comuns, 

sem que tenham um profissional intérprete que os acompanhe nas aulas ou um especialista 

que os ensine a Língua Brasileira de Sinais – Libras -, pode ter a aprendizagem seriamente 

comprometida e o acompanhamento desses estudantes é previsto em Lei. É comum que os 

educandos ao chegarem às escolas não tenham o conhecimento da Libras, neste caso, é 

necessário o atendimento complementar, porém, que se garanta também o acesso com auxílio 

para transporte de suas residências para as escolas. Caso contrário, o atendimento não pode 

ser realizado em contraturno, como o disposto na legislação pertinente. 

Desta forma, sugere-se, pensar sobre o número de educandos com perdas auditivas 

‘incluídos’ e iniciar um trabalho de reconhecimento de suas potencialidades. No entanto, 

recai-se em alguns entraves quais sejam: 1. São vistos como deficientes; 2. Recebem serviços 

especializados para atender somente suas dificuldades específicas; consequência da perda de 

audição; 3. Professores das disciplinas ou professores polivalentes não têm conhecimento da 

Libras, para abranger a demanda; 4. É comum educandos matriculados sem conhecimento de 

Libras; 5. As escolas dificilmente têm um intérprete em cada sala de aula, portanto, juntam-se 

no mesmo ambiente os que têm perdas auditivas. Não será de certa forma excludente?; 6. Os 
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educandos ouvintes não conhecem Libras para se comunicar com esse grupo de alunos, 

provavelmente, esses estão em pequena quantidade nas escolas, exceção de uma escola-

pólo; 7. Escassez de materiais técnicos e visuais para facilitar a intervenção pedagógica desses 

educandos. 

Como poderia dirimir os obstáculos para o reconhecimento das potencialidades? Infere-

se que as características do talento de pessoas com perdas auditivas são equivalentes aos 

educandos ouvintes, salvo condições inerentes à própria limitação. É consensual que uma 

pessoa pode ter potencialidades elevadas em uma área e ter baixo desempenho em outra ou 

outras. 

A legislação brasileira prevê na recente Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva o público alvo para o atendimento especializado qual seja: deficiências, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (termo oficial). 

Tem-se como demasiadamente claro, que em caso da DNEE – talento e perdas auditivas, 

a prioridade será a deficiência pela maior facilidade do diagnóstico que está alheio ao 

ambiente escolar. Esses educandos são matriculados e recebem a dupla matrícula para serem 

atendidos quanto à deficiência e o assunto se encerra. 

Portanto, não há o que dizer sobre os serviços prestados aos educandos que os inclua 

verdadeiramente, nessa condição de DNEE, por não haver referências para subsidiar 

inferências. Apenas, há, neste artigo, a pretensão em assinalar algumas sugestões para os 

sistemas de ensino: 

 Derrubar preconceitos e mitos de que pessoas com deficiências têm limitações 

globais;  

 Viabilizar a DNEE nas capacitações sobre as temáticas da deficiência e do talento 

junto aos educadores e gestores;  

 Formalizar dispositivos legais que contemple o atendimento e recursos para o 

caso da DNEE;  

 Criar salas de recursos ou incrementar as já existentes para que sirvam de 

espaço ao desenvolvimento dos educandos reconhecidos com DNEE e com 

profissionais especializados nas duas categorias de NEE; 

 Incentivar cursos, estudos e pesquisas sobre a temática junto aos educadores;  
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 Disseminar a temática em eventos científicos e publicações. 
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resumo 

 

Este trabalho relata uma experiência de educação inclusiva por meio da prática da Adequação 

Curricular para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) no Brasil, orientada 

por professores da Sala de Recursos numa escola da Rede Pública de Anos Finais (6º ao 9º Ano) 

do Ensino Fundamental do Distrito Federal. Os objetivos dessa experiência são demonstrar a 

viabilidade da inclusão de ANEE em classes comuns do ensino regular e apresentar aos 

professores regentes que atuam junto aos ANEE, possibilidades de ações pedagógicas que 

favoreçam o processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. A Adequação Curricular 

efetiva-se na escola por meio de intervenções realizadas pelos professores lotados na Sala de 

Recursos entre a comunidade escolar. Tais intervenções consistem em ações como a 

sensibilização de professores, alunos, servidores e pais quanto à aceitação e ao respeito aos 

ANEE; a complementação curricular específica ao ANEE; a colaboração com o professor de 

classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que beneficiem a aprendizagem e a 

interação do ANEE no grupo escolar; a promoção de condições de inclusão do ANEE em todas 

as atividades da escola; a orientação de famílias para o envolvimento e participação do ANEE 

no processo educacional; o oferecimento de informações à comunidade escolar sobre as leis e 

as normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão escolar e a indicação e orientação 

de materiais específicos e de outros recursos que possam ser utilizados pelos ANEE em classes 
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comuns. Enfim, o professor de Sala de Recursos é o responsável pela garantia das 

Adequações Curriculares ao ANEE. A relevância desse relato, encontra-se na promoção de 

reflexões e ações na comunidade escolar, que culminem na efetiva inclusão dos ANEE no 

processo educacional de escolas da educação básica e no estímulo aos professores que 

sentem-se desmotivados e/ou incapazes diante do desafio da inclusão escolar. A Adequação 

Curricular tem resultado em aprendizagem significativa para os ANEE, e além disso, tanto os 

ANEE como toda a comunidade escolar tem tido a oportunidade de vivenciar a inclusão no 

espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Adequação Curricular. Sala de Recursos. Inclusão. 

 

 

 

 

abstract 

 

This is a report on an Inclusive Education experience which involved Curriculum 

Adequacy for Students with Special Educational Needs (ANEE) in Brazil. It was 

oriented by the Resource Room teachers from a public school in the final grades of 

Middle School in the Federal District. The objectives of this experience are to 

demonstrate the viability of ANEE Inclusion in regular classes and to present 

opportunities of pedagogical activities which encourage teaching and learning to those 

teachers who work with this segment. Curriculum Adequacy, which is an opportunity 

for curriculum flexibility, happens in school through intervention from the Resource 

Room teachers when in contact with many areas of the school community. Such 

interventions are related to actions, such as school community sensibility to accepting 

and respecting ANEE; specific curriculum complementation for this segment; helping 

the regular class teacher in regards to defining pedagogical strategies for learning and 
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interaction between the school group and the ANEE; allowing for inclusion in all 

school activities; orienting the families for getting involved with and participating in 

the educational process of the ANEE; offering information about laws and educational 

norms on inclusion to the school community, and suggesting and orienting about 

specific materials and other resources which might be used with these students in 

regular classes. The Resource Room teacher has many tasks and tools available to 

guarantee Curriculum Adequacy for the ANEE. This report is relevant due to the fact 

that it encourages thinking and actions in the school community which will lead to 

effective ANEE inclusion in Elementary levels as well as encouragement to those 

theachers who might feel incapable when facing such challenge. Curriculum Adequacy 

has been leading to significant learning, and besides that, ANEE and the school 

community have had opportunity to experience inclusion in the school environment. 

 

Keywords: Curriculum Adequacy. Resource Room. Inclusion. 
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 Introdução 

O presente Relato de Experiência aborda a vivência e os desafios da prática da Educação 

Inclusiva em uma escola de anos finais do Ensino Fundamental da Rede Pública da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) no Brasil.  

A prática educacional inclusiva ocorre por meio do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) desenvolvido por professores que atuam na Sala de Recursos, ou seja, docentes 

especializados com a tarefa de suplementar para os estudantes com altas 

habilidades/superdotação (AH) e complementar para aqueles com deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD), as orientações curriculares estabelecidas para as classes 

comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica composta por Ensino 

Fundamental e Médio (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 76). 

O Ministério da Educação (MEC) por meio da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva implantou no ano de 2008 o AEE que além das atribuições 

relatadas no parágrafo anterior, é responsável por identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar as barreiras que impedem a efetiva 

perticipação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, ao considerar suas 

necessidades específicas (BRASIL, 2010, p. 17). 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e o Decreto Nº. 

6.571/2008 que dispõe sobre o AEE, definem os alunos público-alvo desse atendimento: Os 

alunos com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir 

sua participação efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 

(ONU, 2006 Apud BRASIL, 2010, p. 17); alunos com transtornos globais do desenvolvimento 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um 

repertório de interesses de atividades restrito, estereotipado e repetitivo (MEC/SEESP, 2008 

Apud BRASIL, 2010, p. 17). No grupo do transtorno global do desenvolvimento estão incluídos 

alunos com Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, 

Transtorno de Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação 

(DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 28) e por fim, os alunos com altas habilidades/superdotação 

demonstram elevado potencial em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande 
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criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse (MEC/SEESP, 2008 Apud DISTRITO FEDERAL, 2010). 

Há diferenças na organização do oferecimento do AEE entre o MEC e a SEEDF. Enquanto o 

MEC oferece o AEE por intermédio de um modelo único de Sala de Recursos, as Salas de 

Recursos Multifuncionais para alunos com deficiências, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades/Superdotação, a SEEDF adaptou a proposta do MEC, 

e organiza as Salas de Recursos em dois tipos: Salas de Recursos Generalistas e Salas de 

Recursos Específicas. Essas salas distinguem-se quanto ao público a que se destina, pois nas 

Salas Generalistas são atendidos, individualmente ou em grupos, estudantes com deficiência 

intelectual (DI), deficiência física (DF), deficiência múltipla (DM) e Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), nas Salas específicas que se subdividem em três tipos, há 

atendimento aos deficientes auditivos (DA), deficientes visuais (DV) e estudantes com altas 

habilidades/superdotação (AH) (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 11). 

O AEE é oferecido ao aluno no contraturno do horário escolar, ou seja, em horário contrário a 

classe comum e não há obrigatoriedade na aceitação desse serviço, pois a Constituição da 

República Federativa do Brasil prevê como obrigatório, o Ensino Básico e “o Atendimento 

Educacional Especializado como qualquer um dos apoios e instrumentos que ele 

compreeende, é uma faculdade do aluno ou seus responsáveis” (BRASIL, 2007 (b), p. 10). 

O professor que atua na Sala de Recursos além de atender ao ANEE é responsável pela 

sensibilização de toda a comunidade escolar formada pelos alunos, pais, professores e demais 

funcionários da escola quanto à questão da Inclusão Educacional. As ações do professor de 

Sala de Recursos estão baseadas nas Adequações Curriculares “(...) compreendidas como 

medidas pedagógicas que se destinam ao estudante com necessidades educacionais especiais 

de modo a favorecer a sua escolarização” (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 39), dessa forma, as 

adequações curriculares constituem-se em possibilidades de atuação diante das dificuldades 

de aprendizagem do educando ao flexibilizar o currículo. 

Propõe-se como problematização o seguinte questionamento: Como o Aluno com Necessidade 

Educacional Especial (ANEE) pode participar do processo de ensino e aprendizagem em classes 

comuns? 
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O objetivo geral desse Relato é expor uma experiência bem sucedida de inclusão de ANEE 

em classes comuns da Educação Básica por meio da adequação curricular orientada à 

comunidade escolar pelos professores da sala de recursos, e o objetivo específico é apresentar 

possibilidades de trabalho pedagógico que favoreçam a inserção desse aluno no ambiente 

escolar, tanto no aspecto de socialização quanto na construção dos saberes. 

As garantias legais da Inclusão Escolar no Brasil são amparadas por diversas leis como as 

encontradas no artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 

1988 que estabelece a educação como um direito e dever de todos e no artigo 208 que 

garante o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialamente na rede regular de ensino”, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

de 1990, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e em Tratados e 

Convenções Internacionais. 

 Esse Relato de Experiência justifica-se pela necessidade de apresentar aos envolvidos 

com a educação que a cultura da inclusão escolar não se efetiva meramente pela existência de 

leis e de políticas públicas, mas a partir da luta, da vivência e da disseminação de informações 

concernentes à inclusão de ANEE. 

O Relato de Experiência também contribui com a prática da Inclusão nas escolas e favorece o 

acolhimento deste paradigma de ensino pela comunidade escolar por meio da adoção das 

adequações curriculares direcionadas ao ANEE. 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficência (BRASIL, 2012) “(...) 

não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos 

espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços”. Assim, 

é fundamental que a comunidade escolar esteja preparada para romper barreiras que 
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impedem os alunos com deficiência a participarem do processo de ensino e aprendizagem 

de forma proveitosa e recebê-los de maneira adequada. 

A maneira adequada de receber o aluno com deficiência no espaço escolar requer além da 

acessibilidade dos tipos arquitetônica, comunicacional e atitudinal, a Adequação Curricular que 

permite ao ANEE participar do processo de ensino e aprendizagem, tirando-se o foco de sua 

deficiência ao garantir o atendimento as suas necessidades na valorização de potencialidades. 

A prática da adequação curricular demanda à escola a substituição do modelo clínico quanto 

às deficiências por uma visão mais ampla do estudante que busque observá-lo com o objetivo 

de saber como ele pensa, sente, se relaciona, deseja, cria, recria e constrói sua própria história, 

para que o currículo respeite as necessidades e potencialidades do aluno (DISTRITO FEDERAL, 

2010, p. 45). 

A aprendizagem escolar está diretamente vinculada ao currículo com a função de orientar os 

diversos níveis de ensino e as ações docentes, ele sugere sobre o que, quando e como ensinar; 

o que, como e quando avaliar (BRASIL, 2003). O currículo escolar é construído a partir do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, um documento norteador das ações educacionais 

que oportuniza a reflexão da comunidade escolar para a tomada de decisões (BRASIL, 2010). E 

dentre estas decisões encontra-se a definição de fundamentos da estrutura escolar que 

favoreçam a inclusão educacional. 

Diante do fato de que “a realidade brasileira não revela a existência de currículos abertos” 

(DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 38) a adequação curricular surge como minimizadora dos 

impactos trazidos pela rigidez do currículo escolar ao processo de ensino e aprendizagem do 

ANEE. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, “A escola para todos requer uma 

dinamicidade curricular que torne possível ajustar o fazer pedagógico às necesidades dos 

alunos” (BRASIL, 1999, p. 31), desse modo, entende-se que o processo de ensino e 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. 

A adequação curricular não consiste em um novo currículo, mas é um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação ou redução para que atenda a todos os educandos. Vale 

ressaltar que a adequação curricular não é resultado de uma mera decisão entre o professor e 
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o estudante, todavia ela deve se realizar na proposta pedagógica da instituição educacional, 

no currículo desenvolvido em sala de aula e no plano de trabalho individual com o estudante 

(DISTRITO FEDERAL, 2010).  

Os pressupostos da Adequação curricular, ou seja, as características curriculares que facilitam 

o atendimento ao ANEE no trabalho pedagógico do professor são a Flexibilidade que significa a 

não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam o mesmo grau de abstração ou o 

conhecimento num tempo determinado; a Acomodação entendida como a consideração de 

que ao planejar uma atividade para uma turma, deve-se levar em conta a presença de alunos 

com necessidades especiais e contemplá-los na programação escolar e por último, o Trabalho 

Simultâneo, Cooperativo e Participativo, traduzido como a participação dos ANEE nas 

atividades desenvolvidas pelos demais colegas, embora não o façam com a mesma 

intensidade, nem necessariamente de igual modo ou com a mesma ação e grau de abstração 

(BRASIL, 1999). 

Conforme o documento da SEEDF, Orientações Pedagógicas – Educação Especial (DISTRITO 

FEDERAL, 2010, p. 45-48), as adequações curiculares expressam-se nos Elementos do Currículo 

e classificam-se em Organizativas, Objetivos e Conteúdos, Avaliativas e Procedimentos 

Didáticos de Ensino-Aprendizagem.  

As Adequações Organizativas englobam o agrupamento de estudantes; disposição das 

cadeiras e carteiras em sala de aula; organização didática da aula, envolvendo trabalhos em 

grupos ou individual; organização temporal que consiste na ordem de apresentação dos 

conteúdos, dos objetivos, etc. e os materiais didáticos a serem utilizados. Os Objetivos e 

Conteúdos definem a prioridade de certas áreas e conteúdos; inserção ou eliminação de 

conteúdos, conforme as condições de necessidade do estudante; sequência gradativa de 

conteúdos; previsão de reforço de aprendizagem como apoio complementar e ênfase nos 

conteúdos básicos e essenciais em detrimento dos secundários e menos relevantes. As 

Adequações Avaliativas consistem na seleção de técnicas e instrumentos de acordo com a 

identificação das necessidades educacionais especiais dos estudantes, respeitando as 

diferenças individuais, a fim de aproximar a avaliação do potencial do estudante para que ele 

consiga realizar suas tarefas de forma independente. E os Procedimentos Didáticos e 

Atividades de Ensino-Aprendizagem referem-se à seleção e à adaptação de métodos; à 

apresentação de atividades previamente ao ANEE antes de propô-la aos demais alunos; às 



 

Parte II |Pág. 1747  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

atividades complementares e/ou alternativas; aos recursos de apoio; à alteração dos níveis 

de complexidade da tarefa; à selção e adaptação de material; à disponibilização de tempo 

flexível, tanto no que e refere à duração, quanto ao período das atividades propostas. 

As adequações curriculares também se manifestam nos Recursos de Acessibilidade ao Currículo 

compreendidos como os equipamentos, serviços, métodos de comunicação e recursos 

materiais, disponibilizados pelo sistema educacional inclusivo, voltados à promoção de 

condições de acessibilidade aos estudantes com a finalidade de propiciar condições de acesso, 

participação e permanência no processo de ensino e aprendizagem. E por fim, há as 

Adequações de Temporalidade que se referem à flexibilização do tempo previsto para a 

conclusão de determinados conteúdos, objetivos ou unidades curriculares. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) e o documento Saberes e Práticas da 

Inclusão: Estratégias para a Eucação de Alunos com Necessidades Especiais (BRASIL, 2003), 

classificam as adequações curriculares associadas ao Currículo em Não Significativas e 

Significativas. As Não Significativas abrangem a maior parte das adequações curriculares 

realizadas na escola, porque consistem em modificações menores no currículo regular e são 

facilmente realizadas pelo professor no planejamento de aulas e constituem pequenos ajustes 

dentro do contexto de sala de aula. As Adaptações Não Significativas são especificadas como 

Organizativas, Relativas aos Objetivos e Conteúdos, Avaliativas, nos Procedimentos Didáticos e 

nas Atividades, e na Temporalidade. 

As Adequações Curriculares Organizativas enfatizam a organização de agrupamentos de 

alunos para a realização das atividades de ensino e aprendizagem; a organização didática e do 

espaço propõe conteúdos e objetivos de interesse do aluno ou diversificados, para atender às 

necessidades do aluno, bem como a disposição física de mobiliários, de materiais didáticos e 

de espaços disponíveis para trabalhos diversos. 

As Relativas aos Objetivos e Conteúdos favorecem a priorização de áreas ou unidades de 

conteúdos que garantam funcionalidade e sejam essenciais e instrumentais para as 

aprendizagens posteriores. Ex.: habilidades de leitura e escrita, cálculos etc.; priorização de 

tipos de conteúdos; priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades básicas 

de atenção, participação e adaptibilidade do aluno. Ex.: desenvolvimento de habilidades 

sociais, de trabalho em equipe, de persistência na tarefa etc.; sequenciação e eliminação de 
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conteúdos menos relevantes ou secundários para dar enfoque mais intensivo e prolongado a 

conteúdos considerados básicos e essenciais no currículo. 

As Adequações Avaliativas focam a adaptação de técnicas e instrumentos e modificação de 

técnicas e instrumentos utilizados para avaliar os alunos. Propõem modificações sensíveis na 

forma de apresentação das técnicas e dos instrumentos de avaliação, a sua linguagem, de um 

modo diferente dos demais alunos de forma que atenda as peculiaridades dos que apresentam 

necessidades especiais. 

Adequações Curriculares Nos Procedimentos Didáticos e nas Atividades atuam na modificação 

de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; introdução de atividades 

complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades 

eliminando componentes, sequenciando a tarefa e facilitando planos de ação; adaptação dos 

materiais e modificação da seleção de materiais previstos. 

Na Temporalidade são adequações que se referem à modificação da temporalidade para 

determinados objetivos e conteúdos previstos. Relacionam-se à alteração no tempo previsto 

para a realização das atividades ou conteúdos e ao período para alcançar determinados 

objetivos. 

As Adequações Curriculares Significativas são adotadas quando as necessidades dos alunos 

forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. 

Referem-se à alteração no tempo previsto para realização das atividades ou conteúdos e ao 

período para alcançar determinados objetivos. 

Quando fatores como os listados a seguir, dificultarem o processo de ensino e aprendizagem, 

as estratégias das adequações curriculares Significativas devem ser postas em ação: ao haver 

defasagem entre a competência curricular do ANEE e de seus colegas; quando há discrepância 

entre as necessidades do ANEE e as demandas das atividades e expectativas escolares e se 

houver uma crescente complexidade das atividades acadêmicas na media do avanço da 

escolarização do ANEE. 

As Adequações Curriculares Significativas classificam-se quanto aos Objetivos, aos Conteúdos, 

à Metodologia e Organização Didática, à Avaliação e à Temporalidade. 
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A respeito das Adequações Significativas de Objetivos, há a proposta de eliminação de 

objetivos básicos quando extrapolam as condições do aluno para atingí-los temporária ou 

permanentemente e a introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos. 

Quanto aos Conteúdos, referem-se à introdução de conteúdos específicos, complementares ou 

alternativos e a eliminação de conteúdos básicos do currículo, que embora essenciais sejam 

inviáveis de aquisição por parte do ANEE. 

Acerca da Metodologia e Organização Didática, faz-se a proposta da introdução de métodos e 

procedimentos complementares e/ou alternativos de ensino e aprendizagem, não previstos 

aos demais alunos, mas que podem ser incluídos em substituição a outros que não podem ser 

alcançados, temporária ou permanentemente; organização e da introdução de recursos 

específicos de acesso ao currículo. 

Adequação de Avaliação faz alusão à introdução de critérios específicos de avaliação; 

eliminação de critérios gerais de avaliação; adaptações de critérios regulares de avaliação e 

modificação dos critérios de promoção. Evita-se a “cobrança” de conteúdos e habilidades que 

posssam estar além das atuais possibilidades de aprendizagem e aquisição. 

E por fim, a Adequação de Temporalidade, refere-se ao ajuste temporal possível para que o 

aluno adquira conhecimentos e habilidades que estão ao seu alcance, mas que dependem do 

ritmo próprio. Tal adequação pode resultar em prolongamento de um ano ou mais de 

permanência do aluno na mesma série ou ano escolar, ou seja, em sua retenção, porém não 

caracteriza reprovação, mas parcelamento e sequenciação de objetivos e conteúdos. 

Há casos na educação inclusiva, em que alguns ANEE não conseguem atingir os objetivos, 

conteúdos e componentes propostos no currículo regular ou alcançar níveis mais elementares 

de escolarização em virtude de dificuldades orgânicas associadas a déficits permanentes, e 

muitas vezes degenerativos que comprometem o funcionamento cognitivo, psíquico e 

sensorial do indivíduo (BRASIL, 1999). Nessas situações as Adequações Curriculares 

Significativas são indicadas para o atendimento aos ANEE buscando-se desenvolver conteúdos 

com aspectos funcionais e práticas, considerando-se as características individuais do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

Trata-se de um Relato de Experiência de abordagem qualitativa. Conforme Oliveira 

(2007, p. 58), a abordagem qualitativa consiste num estudo detalhado sobre um determinado 

fato, objeto, grupo de pessoas, ator social e fenômeno da realidade. Certas características da 

pesquisa qualitativa apontadas por Bogdan e Biklen (1982, Apud LÜDKE, 1986), refletem a 

afinidade dessa abordagem com o ambiente escolar. A pesquisa qualitativa desenvolve-se 

numa situação natural (escola, rua, etc.), e concebe o pesquisador como um instrumento 

principal, pois este é capaz de relacionar-se com o ambiente e a situação que está em processo 

de investigação durante o trabalho de campo; apresenta riqueza de dados descritivos obtidos 

em entrevistas, depoimentos, documentos e observações para uma melhor caracterização da 

amostra; destaca mais os processos do que os produtos, isto significa que o mais importante é 

o entendimento do como e do porquê de determinados resultados; considera a perspectiva 

dos participantes, e tende a coletar os dados de forma indutiva, pois a pesquisa não é iniciada 

a partir de hipóteses pré-definidas.  

De acordo com Minayo (2007, p. 21) a pesquisa qualitativa “trabalha no universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações e das atitudes”, ou seja, parte do pressuposto de que 

o ser humano age e pensa sobre suas ações vividas e partilhadas com o próximo. 

O presente Relato de Experiência desenvolveu-se em um Centro de Ensino Fundamental da 3ª. 

Região Administrativa do Distrito Federal, Taguatinga (RA – III). Os Centros de Ensino 

Fundamental são escolas que atendem aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º. 

ao 9º Ano). 

Na sala de recursos do Centro de Ensino há duas professoras especialistas em AEE que 

trabalham juntas, sendo uma com formação na área de humanas (Letras/Espanhol) e outra 

com formação em exatas (Ciências/Biologia). 

O período de coleta de dados estendeu-se de fevereiro de 2012 a agosto de 2013. Os 

participantes do Relato são: os ANEE atendidos na sala de recursos, as duas professoras da sala 

de recursos, os professores regentes, pais e/ou responsáveis dos ANEE, equipe de direção da 

escola e os demais estudantes desse Centro de Ensino Fundamental.  
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Em 2012, 12 alunos eram atendidos na sala de recursos e em 2013 esse número aumentou 

para 15 atendidos. De uma ano para o outro aconteceram mudanças no perfil do 

atendimento na sala de recursos, pois novas matrículas no Centro de Ensino foram realizadas, 

ofereceu-se atendimento educacional especializado a alunos vindos de outro Centro de Ensino 

próximo onde não havia sala de recursos e houve saída de alunos porque os concluintes do 9º 

Ano foram transferidos para um Centro de Ensino Médio. Os alunos público-alvo dessa sala de 

recursos apresentavam deficiência intelectual, deficiência física, Síndrome de Down e 

transtorno global do desenvolvimento (autismo atípico).  

Salienta-se que os alunos atendidos na sala de recursos relatada, não apresentavam profundos 

comprometimentos que os impedissem de permanecer em classe comum durante todo o 

tempo destinado a aula, logo, eram independentes nos cuidados consigo mesmos, com o 

próximo e com seus materiais, e comunicavam-se com clareza, exceto uma aluna que por 

motivos de doença era contemplada por horário de aula reduzido respaldado por adequação 

curricular. 

As professoras da sala de recursos realizaram durante o período do relato, as atribuições 

gerais pontuadas a seguir: Efetivação da complementação curricular específica para o ANEE 

que consiste no Atendimento Educacional Especializado (AEE); atuação de forma colaborativa 

com o professor de classe comum para definição de estratégias pedagógicas que permitissem 

o acesso do ANEE ao currículo escolar e sua interação com o grupo de colegas; promoção de 

condições de inclusão desses alunos em todas as atividades da escola; orientação às famílias 

quanto ao envolvimento e a participação do ANEE no processo educacional; oferecimento de 

informações à comunidade escolar a respeito da legislação e normas educacionais vigentes 

que asseguram a inclusão educacional; participação do processo de identificação e avaliação 

pedagógica das necessidades especiais e tomada de decisões quanto ao apoio especializado 

para o aluno; preparação de material específico para o uso dos alunos em sala de recursos; 

orientação de elaboração de material didático-pedagógico para uso do ANEE em classes 

comuns; participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola para que a 

mesma se organize em uma perspectiva de educação inclusiva e responsabilização pela 

garantia das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do ANEE. 

Além das atribuições gerais, as professoras da Sala de Recursos desenvolveram outras ações 

mais específicas às características da escola de onde se extraiu o relato, a fim de favorecer o 
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processo de ensino e aprendizagem dos ANEE. As Ações específicas estão listadas a seguir e 

constituem o principal foco desse relato de experiência: 

 Levantamento na Secretaria Escolar dos ANEE, identificação e estudo aprofundado das 

necessidades específicas de cada aluno; 

 Análise de Relatórios Médicos e Psicopedagógicos; 

 Breve apresentação dos alunos aos professores regentes em coordenação pedagógica 

com ênfase no acolhimento do aluno e sugestões de recursos e estratégias que 

garantissem a acessibilidade imediata do aluno ao ambiente escolar; 

 Sensibilizações em turmas dos novos alunos do Centro de Ensino que os relatórios 

demonstravam possibilidades de conflitos na interação entre os seus pares, com o 

objetivo de preparar os colegas para compreenderem a deficiência do colega e o 

receberem de forma amigável; 

 Elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado (Plano de AEE) de 

cada aluno; 

 Envio de fichas cadastrais para as famílias dos ANEE com o objetivo de atualizar os 

dados pessoais dos alunos; 

 Sensibilização dos professores quanto aos ANEE durante a coordenação pedagógica 

com propostas de adequações curriculares; 

 Reunião de pais e/ou responsáveis com o objetivo de efetuar a matrícula alunos na 

sala de recursos, expô-los o funcionamento da Sala de Recursos, explicá-los sobre o 

AEE e a convocá-los para uma parceria com a escola a favor do processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Sensibilizações extraordinárias em turmas com ênfase na aceitação, respeito e 

desenvolvimento de boa convivência entre do ANEE com seus pares. Estas ações 

ocorreram principalmente em momentos de conflito a pedido dos professores 

regentes; 

 Orientações aos professores quanto às estratégias de trabalho pedagógico com o 

ANEE (melhoria da interação com os colegas de turma; sugestões e orientações de 

adequações curriculares para atividades e provas; orientações quanto ao 
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posicionamento do aluno em sala de aula etc.) e incentivo ao professor para tornar-se 

um agente sensibilizador da Inclusão entre seus alunos; 

 Participação em conselhos de classe bimestrais para coletar informações sobre o 

desempenho do ANEE, fornecer esclarecimentos sobre a situação do aluno aos 

participantes do conselho de classe; orientar os professores quanto à tomada de 

decisões; elaborar novas estratégias de trabalho pedagógico direcionadas ao aluno e 

se necessário providenciar convocação de pais e/ou responsáveis; 

 Retorno das observações feitas pelos professores regentes nos conselhos de classe aos 

ANEE e aos seus pais e/ou responsáveis; 

 Participações em reuniões bimestrais de entrega de boletins para fornecer aos pais 

e/ou responsáveis esclarecimentos quanto ao rendimento dos alunos e orientá-los a 

buscar mais informações com os professores regentes; 

 Orientações aos professores regentes quanto ao preenchimento da Ficha de 

Adequação Curricular  que consiste em um formulário definido anualmente pela 

unidade de gestão central da Educação Especial da SEEDF no qual as adequações 

realizadas são registradas e arquivadas na secretaria escolar para consulta dos 

professores e acompanhamento do aluno em outra unidade escolar caso ele venha a 

ser transferido, fato que é obrigatório após a conclusão do Ensino Fundamental; 

 Orientações e sugestões aos professores regentes para a eleboração de exercícios e 

provas adequadas ao ANEE; 

 Promoção do envolvimento da comunidade escolar em projetos pedagógicos com a 

temática da Inclusão; 

 Efetivação de convites aos profissionais das áreas de saúde e educação para realizarem 

palestras direcionadas à comunidade escolar com a temática da inclusão; 

 Exibição de filmes à comunidade escolar sobre a temática da inclusão e utilização de 

seus conteúdo como fomentadores de reflexões; 

 Reunião com os ANEE para auto-avaliação e orientações para não perderem o foco nos 

estudos; 
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 Promoção de momentos de descontração entre os alunos em atividades de abertura e 

encerramento do AEE por semestre; 

 Reunião de Pais e/ou responsáveis para avaliação e propostas de sugestões ao 

atendimento oferecido na sala de recursos. 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O resultado do trabalho realizado pelas professoras da sala de recursos no desenvolvimento da 

adequação curricular foi avaliado pela comunidade da escola representada pelos pais e/ou 

responsáveis dos alunos atendidos na Sala de Recursos, pelos professores regentes, pela 

equipe de direção da escola e por instâncias regionais ligadas à SEEDF, nos finais de semestres 

letivos, ou seja, em dois momentos do ano de 2012 e no término do primeiro semestre de 

2013.  

A avaliação do AEE realizado pelas professoras da sala de recursos foi considerado satisfatório 

por todos os segmentos avaliadores, todavia, alguns pais e/ou responsáveis lamentaram que 

nem todos os professores regentes estão engajados na realização das adequações curriculares, 

principalmente as Avaliativas, pois em vez de produzirem atividades e provas específicas para 

o ANEE que permitem a valorização de seu potencial, preferem trabalhar atividades 

homogêneas e aplicam-nas a todos os alunos sem importarem-se com a especificidade dos 

mesmos. 

Observou-se que alguns docentes ainda resistem às adequações curriculares por 

interpretarem-na erroneamente como se fosse “abrir mão” da qualidade do ensino ou 

empobrecer as expectativas educacionais” (BRASIL, 1999, p. 38), assim esquecem-se de que as 

adequações curriculares podem ser as únicas e seguras alternativas para que os ANEE não 

sejam excuídos do processo de ensino e aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão desse relato de experiência vem ao encontro do problema de pesquisa: Como o 

Aluno com Necessidade Educacional Especial (ANEE) pode participar do processo de ensino e 

aprendizagem em classes comuns? 
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Por meio da Adequação Curricular é possível que o ANEE participe do processo de ensino e 

aprendizagem em classes comuns e com bom êxito, porém é preciso que a comunidade 

escolar esteja atenta para extrair do ANEE sua potencialidade, porque caso contrário, o 

trabalho pedagógico poderá inclinar-se para uma linha assistencialista, na qual a pessoa com 

deficiência é vista apenas em suas limitações, sem ser reconhecida como sujeito de sua própria 

história.  

Quanto aos objetivos estabelecidos pelo Relato de Experiência: Demonstrar a viabilidade da 

inclusão de ANEE em classes comuns do ensino regular e apresentar aos professores regentes 

que atuam junto aos ANEE, possibilidades de ações pedagógicas que favoreçam o processo de 

ensino e aprendizagem desses estudantes, pode-se concluir que a inclusão de ANEE é possível, 

desde que este tenha condições de ser participante do processo de ensino e aprendizagem de 

forma independente, a partir das orientações da Adequação Curricular. E quanto à 

apresentação aos professores de possibilidades pedagógicas que favoreçam o processo de 

ensino e aprendizagem de ANEE, é essencial que professores regentes tenham a parceria com 

os docentes da sala de recursos, pois estes estão aptos a orientar e acompanhar o processo 

educacional inclusivo, não apenas entre os professores, mas entre toda a comunidade de 

maneira que as adequações curriculares sejam elaboradas e vivenciadas na escola. 

Ressalta-se que o modelo social proposto pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

Deficiência (BRASIL 2012) propõe que a presença de uma deficiência, não indica que o 

indivíduo deve ser considerado doente, mas que ele deve ter equiparação de oportunidades, a 

partir do acesso aos bens de serviço favorecido, pelas políticas públicas. 

As adequações curriculares evidenciam “a diversidade da população escolar e pressupõem que 

o tratamento diferenciado pode significar para os alunos que necessitam, igualdade de 

oportunidades educacionais” (BRASIL, 1999), assim as adequações curriculares inserem-se na 

perspectiva da escola para todos. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a política de educação inclusiva e 

bilíngue para surdos na educação superior. Desde o reconhecimento da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) como língua através da lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo 

decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 ações voltadas para o ensino de estudantes 

surdos e sua inclusão na rede regular de ensino tem sido implementadas para garantia do 

acesso a escolarização. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, lei 

n. 9394/1996 a educação da pessoa surda deve ocorrer prioritariamente em ambientes de 

ensino regulares/comuns não especiais. A mesma lei garante ainda a disponibilização de 

recursos materiais e humanos específicos, como complementado posteriormente pelo decreto 

5.626 de dezembro de 2005, a esses estudantes deve-se garantir um ensino bilíngue sendo a 

Libras uma língua de instrução. Desafio maior seria repensar o acesso desse alunado ao ensino 

superior em um país com um total de 2.377 instituições superiores e 29.507 cursos, apenas 

dois cursos/ duas instituições podem ser considerados bilíngues em sua matriz curricular e na 

estrutura disponibilizada pela instituição ao estudante. Os dados do Censo da Educação 

Superior revelam ainda o baixo índice de ingresso desses estudantes na universidade pública, a 

ausência de intérpretes de Libras, como também a necessidade de adequação do sistema de 

ingresso ou processo seletivo. Na educação superior pode-se refletir também sobre as 

questões de linguagem e da trajetória de escolarização que em concordância à Lacerda (2006) 

e Lodi (2006) revelam a existência de limitações e entraves acumulados ao longo da educação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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básica. A abordagem metodológica utilizada é a pesquisa qualitativa para investigação de um 

campo que envolve as ciências humanas e sociais (GIL, 1999). Para a construção dos dados 

utilizou-se de dados estatísticos disponibilizados pela Secretaria de Educação Especial e pelo 

Censo Superior, os quais permitiram identificar propostas e serviços educacionais disponíveis 

às pessoas surdas, investimento e aplicação de recursos públicos. Os resultados da pesquisa 

revelam que as ações educacionais destinadas ao sucesso de estudante surdos no ensino 

fundamental e médio, fase que antecede e direciona o estudante a educação superior, não são 

bem sucedidas. Os poucos estudantes que ingressam no ensino superior se deparam com 

instituições minimamente preparadas o que demanda o investimento do setor público na 

educação desses estudantes. 

 

Palavras-chave: acessibilidade; educação superior; educação de surdos. 
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Abstract 

This study aims to reflect on the inclusion and bilingual education policy for students with 

hearing impairment in higher education. Since the recognizance of the Brazilian Sign Language 
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(Libras) as a language by the Law N. 10436 of 24 April of 2002, regulated by Decree N. 5626 

of December 22 of 2005, actions for teaching students with hearing impairment and their 

inclusion in regular school system have been implemented to guarantee their access to 

education. According to the Law of Guidelines and Bases for the National Education (Law N. 

9394/1996), the education of people with hearing impairment must occur in priority inside 

regular/ordinary education. The same Law, in a later attachment by Decree 5626 of December 

2005, also guarantees the availability of specific material and human resources to these 

students, assuring a bilingual education, being the Libras the language of instruction. A greater 

challenge would be to rethink these students’ access to higher education in a country with a 

total of 2,377 institutions and 29,507 higher courses, where only two courses/two institutions 

can be considered bilingual in their structure and curriculum stipulated by the institution to 

students. Also, the data from the Higher Education Census reveal the low entrance rate of 

these students in public universities and the lack of interpreters for Libras, as well as the need 

of adaptation of the entrance system or selection process. In higher education it is also 

possible to notice the issues of language and history of schooling where, according to Lacerda 

(2006) and Lodi (2006), the existence of restrictions and obstacles accumulated throughout 

basic education are revealed. Qualitative research is used as the methodological approach to 

investigate a field that involves the humanities and social sciences (GIL, 1999). For the 

collection of data it was used statistics provided by the Department of Special Education and 

the Higher Census, which allowed the identification of proposals and educational services 

available to people with hearing impairment, besides investment and application of public 

funds. The survey results reveal that educational actions aimed at the success of students with 

hearing impairment in elementary and high school education, preceding and directing the 

student to higher education, are not successful. The few students who enter higher education 

institutions face minimally prepared institutions, with lack of investments from the public 

sector in the education of these students. 

 

Keywords: accessibility, higher education, special education. 

Introdução 

 

O acesso, ingresso e permanência de estudantes com deficiência em Instituições de 

Educação Superior (IES) se revela um tema atual dentre as propostas educacionais vigentes. A 

ampliação do acesso à educação: aumento do número de vagas, disponibilização de bolsas de 

estudos, melhoria dos sistemas de avaliação, dentre outras medidas têm, de certo modo, 

contribuído para o aumento do número de ingressantes a esse nível de ensino. 
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 Considerando os diferentes públicos alvo das medidas governamentais, aqui se 

destaca a situação singular do estudante surdo. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional LDB, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, garante a oferta da educação especial 

como uma modalidade de ensino na rede regular, desde a educação infantil (de zero a seis 

anos) até a educação superior.  

A LDB n. 9394/1996 em seu texto oficial, instiga a compreensão de que o atendimento 

desses alunos deve ocorrer prioritariamente em ambientes de ensino regulares/comuns não 

especiais. No Brasil são escassas as IES destinadas especificamente a esse público, mas existem 

adultos surdos que matriculados em cursos bilíngues, Franco (2009) afirma que o INES oferece, 

desde 2004, um curso superior de licenciatura bilíngue cujos documentos indicam que em 21 

de outubro de 2004 foi apresentado ao MEC o pedido de autorização de curso superior de 

Pedagogia na modalidade de licenciatura como parte do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Após a apresentação do pedido de autorização o MEC apresentou a necessidade de 

adequações na proposta no intuito de atender o Parecer CNE nº 133/2001 e Resolução CNE-

CPnº 1/2002 para que se tornasse um curso Normal Superior. Após adequações, em 18 de 

agosto de 2005, foi autorizado o funcionamento do Curso Normal Superior, licenciatura, 

habilitações para o magistério para os anos iniciais do ensino fundamental do INES. 

Ressalta-se que o curso foi inteiramente constituído tendo a Libras como língua de 

instrução, sendo a Língua Portuguesa apenas uma disciplina obrigatória em sua particularizada 

modalidade escrita. O processo de seleção para ingresso no curso contempla a disponibilidade 

do mesmo número de vagas para candidatos surdos e não ouvintes desde que comprovem 

fluência em Libras. O corpo docente é constituído por profissionais com formação acerca da 

singularidade linguística do estudante surdo, sempre que possível admite-se o profissional 

bilíngue salvo exceções admite-se o professor não fluente, mas garante-se a presença do 

intérprete de Libras. 

Uma segunda proposta de curso superior bilíngue, segundo Quadros (2006) e Rossi 

(2008) é um curso superior de licenciatura e bacharelado em Letras – Língua Brasileira de 

Sinais oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com o 

Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação a Distância e a Secretaria de Educação 

Especial. Foi inicialmente ofertado na modalidade a distância com polos em universidades 
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brasileiras, conta com uma infraestrutura que contempla professores com vasta experiência 

acadêmica no campo da língua de sinais, intérpretes e tutores fluentes em Libras. 

Atualmente o curso vem sendo ofertado na modalidade presencial e prevê para o ingresso que 

o estudante tenha conhecimento acumulado da língua. 

Cabe aqui ressaltar que as duas instituições citadas dispõe de cursos bilíngues e 

contam também com uma estrutura que favorece o acesso, ingresso e permanência de 

estudantes bilíngues Libras/Português, mas que em um país com um total de 2.377 instituições 

superiores e 29.507 cursos, apenas dois cursos/ duas instituições podem ser considerados 

bilíngues em sua matriz curricular e na estrutura disponibilizada pela instituição ao estudante. 

Paralelamente, por exemplo, no ano de 2008 havia um total de 5.080.056 matrículas, mas 

apenas 12.015 correspondiam à pessoas com deficiência e 2.124 à pessoas com surdez e/ou 

deficiência auditiva17.  

De acordo com Quadros (2006) o aluno surdo tem sido submetido a uma situação de 

opressão linguística na educação básica. Menos de 1% do total apresentado pelo IBGE está 

sendo contemplado pelo governo com professores especializados e intérpretes de Libras. 

Tais elementos nos direcionam a necessidade de se refletir a dimensão do acesso, 

ingresso e permanência em IES como um processo continuo, que demanda a análise da 

estrutura educacional como um todo. 

Breve contextualização teórica 

 

De acordo com Lacerda (2006) as pesquisas recentes acerca da educação de surdos 

revelam que, desde a educação básica a presença de professores bilíngues e intérprete de 

Libras em escolas brasileiras é pouco comum. Considerando ainda essa dimensão de trajetória 

escolar do estudante surdo desde a educação básica, Lodi (2006) aborda questões de 

letramento e discurso a partir de Bakhtin em face da subjetividade, sempre relativa, a qual se 

afere ao desenvolvimento mental, psicológico e cognitivo do sujeito surdo.  

O seu estudo relacionado ao letramento de adultos surdos apontam para a 

necessidade de um repensar dos espaços educacionais como lócus de interações discursivas e, 

                                                             
17

 No decorrer  do texto, o termo “deficiência auditiva” é mencionado por se tratar de 

um termo utilizado pelo INEP.  
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portanto, de transformação e de constituição dos sujeitos. Considerando que durante a 

educação básica o estudante deveria apropriar-se de conhecimento e habilidades 

necessárias as sua escolarização, o acesso do estudante surdo a IES tem ocorrido de modo 

limitado. A educação de surdos está vulnerável as implicações da falta de planejamento e da 

compreensão do que vem a ser, na prática, o ensino bilíngue. 

Segundo Ceretta e Fernandes (2008), o ingresso do estudante por meio do vestibular 

ocorre com dificuldade. A IES deveria atender as orientações do MEC dispondo de bancas 

especiais e intérpretes de Libras, como também de recursos especificamente bilíngues 

disponíveis a alunos surdos cuja língua de instrução seja a língua de sinais. 

De acordo com a pesquisa realizada por Ansay (2009) que indaga a trajetória escolar 

de alunos surdos e sua relação com a inclusão no ensino superior tendo por foco os fatores 

que favoreceram o sucesso acadêmico, desafios e possibilidades examinando à importância 

dos serviços de apoio nas instituições dos entrevistados, existem limitações e falhas no que 

tange a compreensão de bilinguismo. A atuação do intérprete não pode ser vista como a única 

maneira de liquidar a demanda relativa ao acesso do estudante surdo. A IES precisa dispor de 

abertura a reflexão e participação efetiva dos alunos que com autonomia propõe mudanças. 

Com base nesse contexto complexo, que exige uma visão global do percurso escolar do 

estudante surdo com vista a seu ingresso, acesso e permanência no ensino superior, 

apresenta-se a seguir os objetivos do presente trabalho. 

 

Objetivos 

 

O objetivo do presente estudo é refletir sobre a política de educação inclusiva e 

bilíngue para estudantes surdos em IES. Com base nesse objetivo pretende-se refletir os dados 

referentes a estudantes surdos na educação superior, como também, de recursos materiais e 

humanos disponíveis a esse público.  

 

Contextualização metodológica 
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O trabalho iniciou-se no ano de 2007, por ocasião do ingresso no curso de mestrado 

em educação com um projeto de pesquisa que investigou a trajetória de formação do 

intérprete de Libras, uma nova categoria profissional recém emergida naquele período.  

Ao longo do presente ano, retomou-se o estudo com foco pleno no acesso do 

estudante surdo ao ensino superior, visto que a temática em questão se manteve no conjunto 

de um saber com alta demanda investigativa. Portanto, esse se tornou  foco de uma pesquisa 

de doutorado iniciada no ao de 2013. 

Para a construção dos dados dessa investigação foram consultadas fontes estatísticas 

disponibilizadas pelo INEP os quais permitiram identificar propostas e serviços educacionais 

disponíveis a estudantes surdos e investimento-aplicação de recursos públicos na área.  

Através dessas fontes foi possível obter dados demográficos e socioeconômicos 

amplos. Considerando os dados coletados na primeira pesquisa, a de mestrado, obteve-se um 

contato mais próximo com os sujeitos da pesquisa pelo uso de um questionário que abordava 

questões referentes a três eixos temáticos: realidade social, trajetória de formação e 

condições de trabalho.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, cujos sujeitos foram os intérpretes de 

Libras certificados pelo Exame Nacional de Proficiência para Tradução e Interpretação em nível 

superior e que atuam predominantemente neste nível de ensino. 

A opção pelo estudo de profissionais certificados pelo exame nacional justifica-se pela 

abrangência e finalidade desse exame. O Prolibras é um programa promovido pelo Ministério 

da Educação que tem por objetivo a certificação de proficiência em Libras para uso, ensino e 

tradução/interpretação (QUADROS, 2009). 

A tecnologia da informação foi um recurso utilizado pela contratação de uma empresa 

especializada na elaboração de Home Page, desse modo foi possível unir os possíveis sistemas 

de criação de páginas na internet à necessidade de reunir num banco de dados às respostas do 

questionário. No que tange ao cuidado com as informações coletadas, utilizou-se de um 

domínio próprio na internet, com uma página particular, de modo a poder disponibilizar no 

mesmo endereço o questionário e as informações sobre a pesquisa.  
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Na primeira página o respondente se cadastrava, na segunda respondia ao “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” e na terceira página visualizava o questionário. O 

bloqueio da senha do respondente impedia que o mesmo realizasse novo cadastro. 

As questões estavam relacionadas aos eixos temáticos a partir da seguinte 

distribuição: 

 

A. Realidade socioeconômica: vinte e quatro questões referentes à idade, sexo, 

escolarização, escolarização dos pais, tipo de serviço médico frequentado, participação 

em atividades culturais, estado civil, religião e bens/propriedades. 

B. Trajetórias de Formação: nove questões que solicitavam aos participantes 

informações referentes à sua trajetória de formação: escolarização, tipo de curso do 

ensino médio, nível de formação acadêmica e envolvimento em atividades de 

pesquisa. Compõem esse núcleo de análise, os dados referentes ao engajamento dos 

intérpretes em movimentos sociais das comunidades surdas. 

C. Condições de trabalho: oito questões referentes ao tipo de contrato de trabalho 

firmado entre a instituição de ensino e o intérprete, função ou cargo registrado, carga 

horária aproximada de desenvolvimento de atividades remuneradas, nível de ensino 

em que tem predominantemente atuado, tempo de atuação, relações com os colegas 

de trabalho e doenças adquiridas devido ao trabalho exercido. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados;  

 

Na descrição e caracterização dos participantes da pesquisa, observa-se que diversos 

profissionais envolvidos na área da surdez visitaram o site, acessando e respondendo ao 

questionário. Do total de 210 (duzentos e dez) visitantes do blog, 131 (cento e trinta e um) 

responderam ao questionário. Após a leitura das respostas, elas foram agrupadas por 

categorias, tendo em vista o objetivo da pesquisa. 

Do total de 210 visitantes do blog, 131 responderam ao questionário. Os respondentes 

foram agrupados em cinco categorias: Categoria A: pessoas surdas e/ou com deficiência 



 

Parte II |Pág. 1766  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

auditiva, representando 5% dos participantes (06 participantes); Categoria B: participantes 

que não se submeteram ao Exame de Proficiência, representando 15% dos participantes (19 

participantes); Categoria C: participantes que obtiveram a reprovação nos exames aplicados 

em 2006 e 2007; Categoria D: participantes que apresentam certificados de nível médio, 

representando 28% dos participantes (37 participantes) e; Categoria E: profissionais com 

certificação de nível superior, representando 22% dos participantes (29 sujeitos).  

Os dados relativos aos sujeitos desta última categoria foram selecionados devido ao 

objetivo da pesquisa. A partir desse número de profissionais aprovados no Prolibras de nível 

superior, aprofundou-se ainda o olhar para o lócus de atuação.  

Tabela 1: Intérpretes aprovados no Prolibras de nível superior por lócus de atuação 

Lócus de atuação Quantidade Freqüência relativa (%) 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série 1 3% 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série 1 3% 

Ensino Fundamental – Escolas Especiais  1 3% 

Educação Superior 22 77% 

Congressos e eventos 1 3% 

Jurídico 1 3% 

Igrejas 1 3% 

Associação de surdos, FENEIS, CBS etc. 1 3% 

Total  29 100% 

Fonte: Dissertação de Mestrado. Martins, D. A. 

 

O número consideravelmente maior, 77% dos profissionais aprovados no Prolibras 

atuantes em IES se destaca de modo singular. O reconhecimento da IES enquanto um espaço 

promissor de atuação para profissionais intérpretes de Libras direciona a análise de 

características especificas desse nível de ensino.  
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Segundo os dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2005; INEP, 2010; INEP, 

2011), o número total de matrículas de estudantes com deficiência em IES era de 2.173 em 

2000, 2.898 em 2001, 2.425 em 2002, 5.078 em 2003, 5.395 em 2004, 6.327 em 2005, 6.960 

em 2006, 6.934 em 2007, 12.015 em 2008, 20.965 em 2009, 20.287 em 2010 e 23.250 em 

2011.  

Com relação aos estudantes com deficiência auditiva, os dados do INEP apresentam, 

em 2000, um total de 337 matrículas; em 2001 um total de 244, em 2002 um total de 344, em 

2003 um total de 665, em 2004 um total de 975, em 2005 um total de 1.245, em 2006 um total 

de 1.400, em 2007 um total de 1.446, em 2008 um total de 2.124, em 2009 um total de 6.642, 

em 2010 um total de 4.693 e em 2011 um total de 5.660 como se pode observar no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

Nesse momento torna-se necessário observar os dados referentes aos Intérpretes de 

Libras, aprovados no Prolibras cujo relatório técnico dos anos 2006 e 2007 indicam que, de um 

total de 1.054 inscritos, foram aprovados 371 na certificação para atuar no nível superior. 

 A partir dos dados do Censo da Educação Superior/INEP e dos dados do Exame 

Nacional de Proficiência para Tradução e Interpretação em nível superior referente aos anos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Série1 347 244 344 665 975 1.245 1.400 1.446 2.124 6.542 4.693 5.660
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Gráfico 1: Estudantes com surdez e deficiência auditiva em 

Instituições de Educação Superior  
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2006 e 2007, nota-se uma possível relação entre o aumento de matrículas e a atuação de 

intérpretes em IES. 

Pela análise do eixo temático C, correspondente às condições de trabalho dos sujeitos 

da pesquisa, reconhece-se que 39% dos sujeitos atuam na Educação Superior acerca de 1 e 2 

anos; 30% atuam a mais de 6 anos; 26% atuam acerca de 3 e 4 anos e 5% atuam há cerca de 5 

e 6 anos. Desse modo reconhece-se que a experiência de atuação nesse nível de ensino, 

aponta para um mercado crescente capaz de abarcar os profissionais. 

Entretanto, há ainda a necessidade de problematizar as condições nas quais estes 

estudantes encontram para se apropriar do saber acadêmico. A indicação da presença dos 

mesmos, sua matrícula revela indícios de que muitos estudantes contam com uma demanda 

crescente de adequações nas IES em busca de um espaço acadêmico cada vez mais acessível. 

Entretanto, estima-se que o número de intérpretes (371) não é suficiente para 

atendimento ao número de estudantes matriculados nesse nível de ensino e que considerando 

a existência de apenas dois curso/instituições com opções bilíngues conclui-se que os 

estudantes surdos se deparam com uma rígida barreira para acesso e permanência no ensino 

superior: a baixa oferta de cursos superior bilíngues, a escassez de intérpretes de Libras e o 

baixo investimento na formação qualificação do profissional.  

 

Conclusões  

 

Considerando o objetivo do estudo que é refletir sobre a política de educação inclusiva 

e bilíngue para estudantes surdos em IES, os resultados da pesquisa explicitam os desafios que 

emergem no decorrer da implementação de uma política educacional bilíngue. 

Ressalta-se que desde a educação básica as práticas bilíngues demandam maior 

atenção, no sentido de se valorizar a formação do sujeito surdo, esse seria o principal 

investimento necessário para melhoria das condições de acesso. 

Isso demandaria um investimento continuo em recursos matérias e humanos, em face 

da necessária organização do trabalho pedagógico bilíngue que esbarra na atuação de 
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profissionais específicos, dentre eles, o intérprete de Libras que se caracteriza como um 

profissional inserido em uma IES em condições limitadas para o desempenho de sua função. 

O presente estudo abre margem ainda para estudos mais aprofundados cujo foco 

específico sejam as medidas adotadas pelo governo para mudança desse cenário de exclusão 

do estudante surdo. 
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RESUMO 

Este estudo, de natureza bibliográfica documental, busca compreender a escolarização do 

deficiente intelectual, no município de São Paulo, por meio de uma breve contextualização 

histórica mostrando que a escolarização em nosso país é de caráter recente, e a educação para 

os deficientes quase que inexistia. Acompanhando as tendências mundiais, o Brasil aos poucos 

foi incorporando em sua legislação medidas que reestruturassem o modelo de educação no 

país, iniciando, então, o discurso da inclusão. O processo de inclusão escolar das pessoas com 

deficiência no município de São Paulo está sendo desenvolvido por meio do Programa Inclui. 

Este programa se ramifica em sete projetos: Projeto Identificar, Projeto Apoiar, Projeto 

Formar, Projeto Acessibilidade, Projeto Rede, Projeto Reestruturação e Projeto Avaliar, que 

definem ações pertinentes ao melhor funcionamento da proposta de educação inclusiva. 

Também organiza em redes de apoio as atribuições e funções dos CEFAIs, PAAIs e SAAIs 

atrelando a eles a fundamental importância da formação continuada para construção de uma 

                                                             
18 Pesquisa desenvolvida junto ao Curso de Graduação em Educação Especial da Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de 
Marília.  
19 Aluna do curso de Pós-graduação em Deficiência Intelectual da UNESP - Marília, pedagoga 
formada pela Faculdade Campos Salles com habilitação em administração escolar (e-mail para 
correspondência: abassin@ig.com.br. 
20 Pós-doutoranda e pesquisadora pelo Grupo de Pesquisa: Diferença, Desvio e Estigma. 

Doutora em Educação, mestre em Filosofia e Pedagoga com habilitação em Educação Especial, 

pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de 

Marília. (e-mail para correspondência: crisrefonseca@itelefonica.com.br). 

 

mailto:abassin@ig.com.br
mailto:crisrefonseca@itelefonica.com.br


 

Parte II |Pág. 1774  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

escola com qualidade de ensino para todos. Percebemos que a educação inclusiva ainda é 

um processo em construção e que algumas ações o município de São Paulo vem realizando 

para a concretude de uma escola verdadeiramente inclusiva. 

  

Palavras-chave: Políticas Públicas; Município de São Paulo; Educação Inclusiva; 

Educação Especial. 

 

ABSTRACT 

This study seeks understand the education in São Paulo town to Learning Disability people, 

through a short historical contextualization the Education in our country becomes very recent, 

but the Education to Learning disability people were completely excluded. 

Following the world tendency the Brazil gradually has been incorporated into their legislation 

actions which restructure the education model in the country, then start the discourse of the 

inclusion. The research of bibliographic to documentary nature. The education inclusion of 

Learning Disability people in São Paulo are being developed through the Program Inclui. This 

program branches in seven projects: Projeto Identificar, Projeto Apoiar, Projeto Formar, 

Projeto Acessibilidade, Projeto Rede, Projeto Reestruturação e Projeto Avaliar, that defines 

appropriate actions to improve the functioning of the proposed inclusive education. It also 

organizes networking support duties and functions of CEFAIs, PAAIs e SAAIs tying them the 

fundamental importance of continuing education for building a school with quality education 

for all. We realize that inclusive education is still a process under construction and that some 

actions of São Paulo town have been performing for the concreteness of a truly inclusive 

school. 

 

 

Keywords: Public Policy; Municipality of São Paulo, Inclusive Education, 

Special Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O presente artigo busca compreender, a partir da legislação, as constantes mudanças que têm 

ocorrido nas escolas tendo em vista os alunos. A cada dia estão chegando às escolas crianças 

com as mais variadas deficiências (física, visual, auditiva e intelectual) e é com este novo 

contexto educacional que temos que nos preocupar. Este texto irá se concentrar na 

compreensão da deficiência intelectual.  

Diante dessa nova realidade, surgem alguns questionamentos como: o que é a escola 

inclusiva? O que fazer para contribuir com os alunos com deficiência intelectual? O que 

esperar das políticas públicas existentes?  

Pensando neste contexto, é preciso compreender o processo de escolarização do aluno 

deficiente, o conceito de educação especial na atualidade, a modificação desses conceitos ao 

longo da trajetória histórica, a interferência das conferências mundiais no Brasil e a 

reorganização nacional para acompanhar essas mudanças.  

No Brasil, a escolarização demorou a ser disseminada. Até meados do século XIX, após 

a primeira constituição brasileira, em 1824, boa parte da população vivia no campo e sua 

atividade econômica não solicitava a alfabetização da população. A outra parte era composta 

por escravos, que eram impedidos pela constituição de frequentar as escolas por não serem 

considerados cidadãos, restringindo a escolarização apenas para uma pequena parcela da 

sociedade. Mesmo no início do século XX, a escolarização da população ainda estava longe da 

universalização. Uma pesquisa da UNESCO, em 1963, aponta que enquanto muitos países 

europeus atingiam a universalização do ensino obrigatório e a expansão do 2° grau, o Brasil, 

entre outros, não tinha conseguido alfabetizar minimamente parte das crianças que deveriam 

frequentar a escola. Esta evidência também está presente na escolarização da pessoa com 

deficiência, conforme argumentação de Kassar: 

A educação inclusiva em nosso país se inicia com um modelo de segregação 

onde a crença era, acompanhada de tendências da época, que os deficientes 

estariam mais bem cuidados se colocados em instituições especializadas ou 



 

Parte II |Pág. 1776  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

hospitais, é provável que neste período alguns deficientes mais brandos 

tenham tido alguma oportunidade de escolarização de maneira não 

planejada. Após esse período inicia-se o modelo de integração incorporado a 

modelos internacionais, que seguido de motivações políticas e financeiras 

reviu em 1971, a Lei Educacional nº 5.692 que passou a obrigatoriedade da 

escolaridade brasileira para 8 anos e cria um órgão que passou a ter 

responsabilidade de impulsionar as ações na Educação Especial o (CENESP, 

Centro Nacional de Educação Especial) na época o plano tinha por objetivo 

‘assegurar igualdade de oportunidades aos educandos que apresentam 

condições especiais de desenvolvimento biopsicológico ou físico’.(KASSAR, 

2011, p.37). 

 

Com a Constituição Federal de 1988, oficializa-se os princípios de educação 

democrática, afirmando o direito de acesso e permanência de todos na escola,

 Inicia-se um período em que se populariza o discurso sobre 

Educação Inclusiva que por meio de vários documentos como o Estatuto da criança e 

adolescente (Lei 8.069/1990), a  Lei 10.098/00  que garante a remoção de barreiras 

arquitetônicas em espaços de uso  público. Nesse período, a inclusão escolar começa a ser 

traçada trazendo preceitos significativos para compreensão da importância da oportunidade 

de ensino a todos eliminando quaisquer formas de discriminação. 

Posteriormente, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

reafirma 
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O que não podemos desconsiderar é que, quando pensamos em inclusão, subtende-se 

que há exclusão e que o caráter das políticas que permeiam o tema não tem simplesmente a 

intenção de contemplar a vontade de minorias e como descreve Oliveira (2006, p. 255), “[...] 

[é] exatamente nesse contexto que os aspectos legais se tornam instrumentos de 

transformação, porque nos permite avançar na direção de uma sociedade mais justa e 

igualitária”. 

Outro aspecto relevante foi o processo de municipalização do ensino que produziu mudanças 

de caráter abrangente com novos desafios para educação de pessoas com deficiência 

(FERREIRA, 2004). De acordo com Oliveira e Poker (2002, p. 237) “os municípios passam a lidar 

com a heterogeneidade de toda ordem no mesmo espaço escolar, incluindo alunos com 

deficiências sensoriais, físicas e cognitivas.” Dessa forma, a inclusão se insere num movimento 

que busca uma sociedade mais igualitária e mais justa, que respeite a dignidade humana e os 

direitos estabelecidos pelo Estado Democrático (OLIVEIRA, 2006).  

Nem todos os profissionais da educação conhecem de forma clara a legislação vigente 

e isso se torna um entrave no processo da construção de uma escola inclusiva. A inclusão 

escolar ainda é vista, em alguns casos, como um processo de socialização do deficiente, ao 

qual cabe apenas ao professor de apoio a responsabilidade sobre aquele indivíduo. A escola 

precisa se apropriar desses fundamentos para que tenha um novo olhar para esses desafios. O 

conhecimento e o entendimento são fundamentais para que cada unidade escolar possa 

construir sua história inclusiva, percebendo no aluno deficiente intelectual as possibilidades de 

uma melhora na qualidade de ensino para todos. 

Pensando nesta problemática, a partir do princípio da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990)- a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.9.394/96 (BRASIL, 1996), que 

estabelece que a  educação é direito de todos e que as pessoas com necessidades 
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especiais devem ter atendimento “preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 96, Art. 4, inc III ) garantindo atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, esse estudo tem o objetivo de analisar a organização do 

município de São Paulo para enfrentar o desafio de desenvolver uma pedagogia 

centrada no aluno, capaz de educar a todos, articulando o acesso e a permanência de 

todos na escola, com um olhar específico para educação inclusiva.  

 

 

2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica documental. Os dados da pesquisa foram coletados 

na base Scielo, na Revista Brasileira de Educação Especial, literatura, leis e documentos oficiais 

que fundamentam a educação inclusiva em nosso país. Após o levantamento de referências 

bibliográficas, o material coletado foi lido e resenhado.  

Utilizamos para análise de dados as sugestões de Bardin (1977) de criação de 

categorias semânticas. Assim, as ações que constam nos documentos legais do município de 

São Paulo para a efetivação da inclusão escolar das pessoas com deficiência foram 

categorizadas da seguinte maneira: Uma categoria central denominada de “Ações da 

Prefeitura Municipal de São Paulo”, que se subdividiu em outras seis subcategorias. Essas 

subcategorias são denominadas de Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão; 

Professores de Apoio à Inclusão; Sala de Apoio à Inclusão; Curso de formação de Professores e 

Projeto Inclui e Escolas Municipais de Educação Especial e das Entidades Conveniadas. 

No tópico a seguir estão descritas essas categorias de análise e a discussão das 

mesmas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 

, que deve compreender a importância da formação e respeito a diversidade humana, 

respeitando as diferentes maneiras e tempos de aprender, com o propósito de assegurar a 

aprendizagem de todos, compreendendo estratégias de ensino inclusivas. 

A SAAI funcionará em atendimento com agrupamentos que respeitem as necessidades 

individuais com a Ações da Prefeitura Municipal de São Paulo  

A Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo, em 2004 por meio da 

portaria 5718/04 (SÃO PAULO, 2004) organiza o atendimento aos alunos com deficiência na 

rede municipal de ensino através do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - 

CEFAI; Professores de Apoio à Inclusão – PAAI; Sala de Apoio à Inclusão – SAAI; Projeto Inclui; 

Escolas Municipais de Educação Especial e das Entidades Conveniadas – EMEE e Curso de 

Formação de Professores. 

 

 

3.1.1 Centro de Formação e Acompanhamento a Inclusão – CEFAI 

O CEFAI é composto por profissionais da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica e 

Supervisores Escolares das Coordenadorias de Educação, Professores Titulares com 

especialização ou habilitação em Educação Especial, preferencialmente uma de cada área 

(deficiência intelectual, auditiva, física) designados Professores de Apoio a Inclusão – PAAI, 

cumprindo jornada de trabalho semanal - J40. 

O CEFAI faz parte da coordenadoria de Educação e poderá atuar de forma articulada com 

outras coordenadorias, seu espaço deverá ser adequado para possibilitar, formações, 

produção de materiais, acervo bibliográfico, desenvolvimento de projetos.  
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Diante desta organização a portaria institui as atribuições relacionadas a cada segmento. É 

de competência do CEFAI:  

Ações organizacionais: manter estrutura adequada disponibilizando recursos às Unidades 

Escolares que assegurem o serviço de apoio e acompanhamento pedagógico itinerante, 

acompanhar o trabalho das instituições de Educação Especial, manter atualizados registros das 

ações desenvolvidas, objetivando seu redimensionamento, elaborar relatórios divulgando 

ações, manter registros atualizados, estabelecer parcerias com universidades, Organizações 

Não Governamentais – ONGs e instituições para articular ações relativas a política de inclusão, 

realizar mapeamento da população e região da população que necessita de apoio 

especializado, sistematizar, documentar  as práticas e contribuir na elaboração de políticas 

públicas. 

Nas Unidades Escolares deverá organizar, coordenar, acompanhar e avaliar ações formativas, 

realizar formação permanente aos profissionais, dinamizar ações do Projeto Político 

Pedagógico, participar com Coordenador Pedagógico, Professor de classe comum e 

comunidade escolar de ações que garantam a inclusão educacional e social dos educandos; 

 

3.1.2 Professores de Apoio à Inclusão – PAAI 

É de responsabilidade do PAAI realizar serviço itinerante de apoio a comunidade 

educativa colaborando no desenvolvimento de mediações pedagógicas que atendam às 

necessidades de todos os alunos visando evitar qualquer forma de segregação. Cabe a este 

professor a criação de estratégias que sensibilize os demais membros da comunidade escolar 

para a participação da uma rede de apoio à inclusão escolar dos alunos com deficiência através 

da organização coletiva dos pais na conquista de parceiros, desenvolver projetos educacionais 

especiais para criança, adolescente, jovens e adultos e suas famílias a partir de estudos 

relativos a demanda. 

Desta forma, deverá discutir práticas educacionais, propor, construir e avaliar ações 

que garantam a inclusão educacional e social dos alunos com os profissionais das Unidades 

Escolares em horários coletivos e outros. 
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Ainda é de sua competência efetuar atendimento individual ou em pequenos grupos, 

conforme a necessidade dos alunos, em caráter suplementar ou complementar à sala de 

aula, dentro do turno, por meio de trabalho articulado com demais profissionais. Seu papel é 

de colaborador com professor regente de sala de aula para a efetivação da aprendizagem do 

aluno com necessidades educativas especiais. 

 

3.1.3 Sala de Apoio e acompanhamento  à Inclusão - SAAI  

A SAAI, sala de apoio e acompanhamento à inclusão, de acordo com o Art. 9º da 

Portaria 5718/04: 

[...] instaladas nas Unidades Escolares, serão destinadas ao apoio 

pedagógico especializado de caráter complementar, suplementar ou 

exclusivo de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência 

mental, visual, auditiva (surdez múltipla), surdocegueira, transtornos 

globais do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades, desde que 

identificada e justificada a necessidade deste serviço por meio da realização 

de avaliação educacional do processo de ensino aprendizagem. (SÃO 

PAULO, 2004, S/P) 

 

Com a Portaria nº 2.496 de 02 de abril de 2012, a SAAI passa a ser instalada também nas 

Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, Escola Municipais de Ensino Fundamental – 

EMEFs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio - EMEFMs e Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 

Estas salas são entendidas como espaços organizados para a realização do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, em caráter complementar ou suplementar, aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas habilidades/superdotação, 

ou quem dele necessitar. 

O SAAI, como serviço de educação especial, atende alunos das Unidades Escolares do 

seu entorno onde não exista atendimento. As crianças matriculadas nos Centros de Educação 

Infantil – CEI são acompanhados pelos próprios professores e equipe de apoio CEFAI/PAAI que 

ficarão responsáveis ao acompanhamento e estimulação precoce das crianças. 
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A avaliação educacional é um instrumento norteador realizado na Unidade Escolar 

com a participação da família, dos educadores, da escola e do professor regente da SAAI, sob 

orientação da equipe gestora e supervisão. Com ela, o atendimento é direcionado e determina 

o período de permanência e desligamento do educando. 

Os encaminhamentos para a SAAI devem respeitar as ações enunciadas pelo Projeto 

Político Pedagógicoduração mínima de 4h/a e máxima de 8h/a por semana em atendimento 

individual ou em grupos de no máximo 20 alunos de acordo com as especificidades de cada 

um.  

O atendimento ao aluno será organizado no horário contrário ao da classe comum. No 

caso de alunos de EMEI que estejam matriculados em período integral, o apoio especializado 

deve ser realizado no horário de frequência na escola com atuação colaborativa entre os 

profissionais e professor do SAAI, visando assim sua interação no grupo.  

Nas escolas municipais que forem unidades pólo de Educação Bilíngue para surdos, 

conforme estabelece o Art. 11 do Decreto nº 52.785/11, “[...] o atendimento das SAAIs, para a 

Educação Infantil e o Ciclo I do Ensino Fundamental, acontecerá em classes de educação 

bilíngue e denominar-se-ão SAAIs Bilíngues” (SÃO PAULO, 2011). 

A SAAI deve promover um trabalho articulado ao ensino da classe comum, visando 

atuação colaborativa dos profissionais envolvidos, proporcionando plena participação dos 

alunos considerando suas necessidades específicas visando a sua autonomia tanto no 

ambiente educacional como no contexto social em que vive.  

Para abertura de sala de SAAI, a escola deve encaminhar um ofício contendo 

informações quanto à demanda, espaço físico adequado, aprovação e consentimento do 

CEFAI, Conselho de Escola, do Supervisor escolar e parecer conclusivo da Diretoria de 

Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação-DOT/SME ao Secretário Municipal de 

Educação. O acervo inicial desta sala deverá ser adquirido pela SME, bem como equipamento 

tecnológico, recurso didático-pedagógico, mobiliário e de informática. 

Para a extinção de uma SAAI deverá ocorrer mediante um ofício da Unidade Escolar – 

UE e/ou pela Coordenadoria de Educação, com cópia da ata do Conselho de Escola, com 
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parecer do Supervisor Escolar e com parecer conclusivo do DOT/SME, que justifique o 

motivo da extinção por meio de ofício para a Secretaria da Educação.  

A SAAI é regida por um professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II ou Médio, efetivo ou estável que comprove habilitação em Educação Especial, 

ou em uma de suas áreas, obtidos em graduação, especialização ou pós-graduação. Desde que 

sua jornada se enquadre em Jornada Básica Docente – JBD ou Jornada Especial Integral de 

Formação – JEIF.  

Para a regência na SAAI o profissional deverá: inscrever-se na Unidade Escolar que for 

de seu interesse, apresentando projeto de trabalho em consonância com proposta de trabalho 

da SME, apresentar o projeto ao Conselho de Escola que deverá analisar os currículos dos 

professores interessados realizando eleição do profissional. Caso não haja candidatos 

interessados na própria UE, as vagas serão abertas por meio de Diário Oficial. 

O professor após ser selecionado ainda deve cumprir um período de 25 h/a de estágio 

em outra SAAI, sendo acompanhado pela equipe do CEFAI, após publicação em Diário Oficial 

da Cidade - DOC. 

Os professores de SAAI deverão cumprir em jornada 20 horas semanais destinadas ao 

atendimento a alunos e 5 horas destinadas a articulação do trabalho, acompanhamento e 

orientação, visitas sistemáticas às classes comuns onde estão matriculados alunos que 

frequentam SAAI. 

O professor regente da SAAI, em parceria com o coordenador pedagógico, deve definir 

o trabalho realizando de apoio na SAAI, sendo responsável também por registros e relatórios 

que servirão de norteadores ao acompanhamento dos educando em sua vida escolar. Ao final 

de cada ano, o Conselho de Escola deliberará quanto à continuidade ou não do professor 

regente da SAAI. 

O professor de SAAI deve elaborar, executar e avaliar um plano de atendimento que 

contemple as necessidades específicas dos alunos, organizando e produzindo materiais e 

recursos pedagógicos, o tipo de atendimento, estratégias e serviços que considerem as 

necessidades educacionais individuais a partir dos objetivos propostos no currículo ampliando 

suas habilidades e competências no ambiente escolar e social em que vive. 
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O professor deve estabelecer articulação com os demais professores da sala comum, 

acompanhando e orientando sobre os recursos de acessibilidade por meio de atuação 

colaborativa para a participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares. 

Deve ainda realizar um plano de acompanhamento individual, manter as fichas e 

registros atualizadas, bem como o controle da frequência dos alunos atendidos 

independentemente se o aluno é ou não da Unidade Escolar, manter a articulação com os 

profissionais envolvidos. 

 

3.1.4 Projeto Inclui  

Em decorrência do processo de municipalização do Ensino Fundamental, a prefeitura 

do Município de São Paulo tem se organizado para implementação de auxílios especiais. Com o 

decreto nº 51.778, de 14 de setembro de 2010, por meio do Programa Inclui, é instituído 

política de atendimento de Educação Especial, pela Secretaria Municipal de Educação que 

desmembra o programa em sete projetos, que definem qual será ação pertinente a cada 

segmento. 

São eles: Projeto Identificar, Projeto Apoiar, Projeto Formar, Projeto Acessibilidade, 

Projeto Rede, Projeto Reestruturação e Projeto Avaliar. 

Esses projetos: 

[...] são destinados aos alunos matriculados nas UEs da Rede Municipal de 

Ensino que apresentem quadros de deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação público alvo da 

educação especial, na perspectiva da construção de um sistema educacional 

inclusivo (SÃO PAULO, 2010) 

 

Ao Projeto Identificar cabe realização de cadastros que possam informar dados no 

Sistema Escola On Line - Sistema EOL, que apontem as necessidades de cada aluno, elaboração 

de manuais para orientação específica dos quadros de deficiência, formação específica e 

elaboração de relatórios dos alunos beneficiados pelo programa, ou seja, identificar os alunos 

nas suas especificidades através do sistema EOL. 
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O Projeto Apoiar deve realizar ações no campo pedagógico, com instalação, 

ampliação e manutenção das salas de SAAI, ampliação dos PAAIs de acordo com as 

necessidades apresentadas. É previsto a contratação de estagiários de pedagogia para atuação 

em sala de aula como suporte ao trabalho com o aluno com deficiência, conforme necessidade 

específica, readequação e celebração de convênios com instituições especializadas que 

atendam os critérios da SME. 

O Projeto Formar tem o objetivo oferecer aos professores formação específica aos 

professores para atuação na educação especial, assim como a formação continuada para 

aqueles que já atuam na rede regular buscando aprimoramento. 

O Projeto Acessibilidade abrange a acessibilidade no âmbito físico, ambientais e 

materiais. A participação nas atividades educativas também é previsto, além do acesso ao 

transporte gratuito e adaptado, caso se faça necessário. A aquisição de mobiliário e 

equipamentos específicos para os alunos também é previsto, tais como: sistema de Libras e 

Braile e a comunicação alternativa. 

O Projeto Rede compreende a articulação dos serviços necessários de suporte aos 

alunos por meio de contratação de Auxiliares de Vida Escolar - AVE, que darão a assistência 

necessária aos atos cotidianos relativos à mobilidade, higiene, alimentação, recreação, e 

atividades escolares. Suporte com equipe multidisciplinar em parceria com o CEFAI, 

intermediação dos serviços de saúde e educação para atendimento clínico ou terapêutico, 

produção e divulgação de materiais informativos para pais e profissionais da escola a respeito 

das diferentes deficiências. 

O Projeto Avaliar compreende a avaliação e monitoramento do Programa Inclui, a 

avaliação e acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos da educação especial 

por meio da Prova São Paulo e Referencial de Avaliação e Aprendizagem com Necessidades 

Educacionais Especiais – RAADI. Também é previsto a elaboração de critérios de 

acompanhamento relacionado às especificidades das diferentes necessidades educacionais. 

 

 

3.1.5  Escolas Municipais de Educação Especial e das Entidades Conveniadas – EMEE 
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A portaria 5718/04, estabelece o serviço de Educação Especial nas escolas municipais 

por meio das EMEE – Escola Municipal de Educação Especial às:  

[...] crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência auditiva/surdez, 

surdocego ou com outras deficiências, limitações, condições ou disfunções 

associadas à deficiência auditiva/surdez, cujos pais ou o próprio aluno 

optarem por esse serviço, nos casos em que se demonstre que a educação nas 

classes comuns não pode satisfazer as necessidades educacionais especiais e 

sociais desses educandos e educandas na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA. (SÃO PAULO, 

2004, Art.23) 

 

A portaria especifica a quantidade média de alunos a serem atendidos na Educação 

Infantil no número de oito, e no Ensino Fundamental e EJA em 10 alunos. 

De acordo com o Art. 25, nas EMEE, poderão ser efetuadas flexibilização temporal de 

ciclo de acordo com as necessidades individuais dos alunos, as situações 

devem ser analisadas em conjunto com o professor regente de classe, 

equipe do CEFAI, equipe técnica da U.E. e Supervisor Escolar. A 

indicação da necessidade de flexibilização considerará evitar grande 

defasagem de idade por agrupamentos e a identificação por meio de 

avaliação das práticas e estratégias de ensino inclusivo que assegurem a 

continuidade do trabalho. Os registros de avaliação e necessidade de 

flexibilização devem ser assinados por todos os envolvidos no processo e 

arquivados no prontuário do aluno. 

Para atuar nas EMEE, os professores interessados devem “comprovar especialização 

e/ou habilitação em Educação Especial, ou em uma de suas áreas, em nível 

médio ou superior, em cursos da graduação ou pós-graduação, ressalva aos 

dispostos contidos na Lei 11.229/92.(SÃO PAULO, 2004) 

As EMEE poderão desenvolver projetos que objetivem a formação integral do aluno, 

em consonância com Projeto Pedagógico
21

 da Unidade Escolar, esses 

projetos serão aprovados pelo Coordenador  da Coordenadoria de 

Educação por meio de: Ofício do diretor requerendo a aprovação, com 

especificações da “demanda a ser beneficiada, critérios de atendimento, 

existência de espaço físico adequado e recursos necessários, cópia do 

                                                             
21 Em alguns documentos consultados encontra-se o termo  Político. 
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Projeto de Atendimento Educacional Especializado, ata de reunião  do 

Conselho de Escola com parecer favorável” (SÃO PAULO, 2004). Com 

relação à coordenadoria de Educação, é necessário análise do CEFAI, 

parecer do Supervisor escolar e aprovação do Coordenador da 

Coordenadoria de Educação. 

A designação do professor se dará da mesma maneira que o Professor regente da SAAI, 

por meio de designação, e sua cessação ocorrerá a pedido do interessado 

ou por deliberação do Conselho de Escola. 

De acordo com o Art. 9º do Decreto nº 45.415, de 18 de Outubro de 2004, estabelece: 

[...] Os serviços conveniados de Educação Especial poderão ser 

prestados por instituições sem fins lucrativos conveniadas com a 

Secretaria Municipal de Educação, voltadas ao atendimento de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais cujos pais ou o próprio aluno optaram por 

esse serviço, após avaliação do processo ensino-aprendizagem e se 

comprovado que não podem se beneficiar dos serviços públicos 

municipais de Educação Especial. (SÃO PAULO,2004) 

 

As instituições também podem oferecer iniciação profissional às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos cujos pais ou o próprio aluno manifeste a intenção de fazer uso 

destes serviços, e seus objetivos e estrutura de trabalho devem ser reconhecidas como escolas 

especiais. 

 

 3.1.6  Curso de Formação de Professores   
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Em consonância com o Projeto Inclui, a formação de professores deve compreender 

duas etapas: a primeira diz respeito à formação específica, responsável em 

investir na formação dos  profissionais para atuação em educação especial; 

e a segunda,  oferecer formação continuada para os profissionais que 

atuam no serviço de educação  especial e também aos profissionais das 

classes  do ensino regular.  

Ao buscarmos entender as políticas públicas que envolvem o processo de inclusão do 

município de São Paulo, não é possível pensar em escola inclusiva sem atrelarmos a essa ideia 

a condição essencial da formação dos profissionais que atuam nas escolas. Como aponta 

OLIVEIRA (2012, p.29), a diversidade das escolas do nosso país não é contemplada 

adequadamente pelos cursos de formação que não apresentam uma amplitude da 

problemática escolar, que não conseguem ainda a articulação entre teoria e prática, formando 

professores a partir de conceitos de homogeneidade e prontidão para aprendizagem. Assim 

sendo, a formação deve ser capaz de potencializar os professores ao exercício de uma prática 

escolar que possibilite o desenvolvimento pleno de todos os alunos para aquisição da 

educação, sejam eles deficientes ou não (OLIVEIRA, 2012, p. 30).  

A Secretaria Municipal de Educação denomina os recursos para viabilizar a implantação da 

educação inclusiva com centro de formação e rede de apoio, que propõe um conjunto de 

ações que possam constituir articulações por diferentes instituições e serviços profissionais 

(PRIETO,2012). As redes de apoio contam também com instituições privadas que buscam 

suprir as lacunas existentes.  

Em pesquisa desenvolvida por Bendinelli, Andrade e Prieto (2012), concluiu-se que ainda não 

existe a articulação necessária entre educação, saúde e assistência social e algumas atribuições 

previstas na lei, como a efetivação da função do PAAI, ainda não contemplada de maneira 

suficiente, devido à precariedade da infraestrutura. 

No entanto, ainda se constitui um desafio a formação, o desenvolvimento de uma pedagogia 

centrada na criança a partir de uma escola que dê conta da diversidade das crianças, “uma 

meta a ser perseguida por todos aqueles comprometidos com o fortalecimento de uma 

sociedade democrática, mais justa e solidária (CAPELLINI; MENDES, 2004, p.597). 



 

Parte II |Pág. 1789  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

A atual gestão da prefeitura de São Paulo, em relação à formação de profissionais para 

educação especial, firmou parceria com a Faculdade de Filosofia e Ciências - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Marília, com a 

finalidade de oferecer formação específica na área por meio do Curso de Graduação em 

Educação Especial, o curso de pós-graduação em Deficiência Intelectual, no ano de 

2012 formará sua quarta turma. 

No tocante à formação continuada, a Secretaria Municipal de Educação oferece formações e 

cursos nas modalidades presenciais e a distância com a pretensão de tornar os participantes 

em elementos multiplicadores dos temas desenvolvidos. Essa formação também é organizada 

na jornada (JEIF- Jornada Especial Integral de Formação) de trabalho do professor, um período 

para estudos coletivos e formação docente que é destinado a este tipo de conhecimento. 

As orientações para formação continuada dos professores está instituído em documentos 

como a “Lei n.10.172 de 9 de janeiro/2001 (PNE- Plano Nacional de Educação), a  resolução 

nº2 do CNE/Câmara Nacional de Educação Básica – CEB de 11 de setembro/2001 que institui 

as Diretrizes Nacionais para Educação Especial Básica” (PRIETO, 2003, p. 58). 

Pensando na educação especial, precisamos compreender que os conhecimentos sobre as 

diversas formas de deficiência não podem ser de domínio de apenas alguns “especialistas”, 

mas, sim, apropriados pelo maior número possível de profissionais, por todos que, com 

domínio teórico e prático, possam subsidiar o aprimoramento das políticas para formação 

continuada, aproximando o conteúdo da formação às expectativas e necessidades (PRIETO, 

2003, p. 59).  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de escolarização da população brasileira é um movimento recente em nossa 

sociedade e pode ser considerado ainda em construção. Do mesmo modo podemos 

compreender o processo da educação inclusiva, que deve considerar também as implicações 

dos conceitos de deficiência que a nossa sociedade ainda reproduz. No entanto, a escola 

inclusiva é uma escola que está ainda em processo de construção,  organização e 

funcionamento  e que busca em seus princípios, mesmo que ideologicamente, condições de 
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desenvolver uma pedagogia que seja plena, capaz de considerar as diferenças individuais, 

assegurando qualidade de educação a todos por meio de um currículo apropriado. 

Os materiais estudados e resenhados definem de modo bem específico quais atribuições tem 

cada personagem envolvido no processo da formação de uma escola inclusiva e organiza 

dentro do que é chamado de “rede de apoio”, o CEFAI, PAAI e SAAI, responsáveis em oferecer 

suporte aos alunos deficientes matriculados na classe regular e também, de acordo com suas 

respectivas atribuições, um suporte aos demais envolvidos, profissionais da escola, professores 

e família. 

Ainda a respeito das redes de apoio, nos documentos oficiais pouco se esclarece as ações 

intersecretariais que são de fundamental importância quando trabalhamos com alunos que, 

muitas vezes, de acordo com o comprometimento da deficiência, têm a necessidade de um 

atendimento com profissionais da saúde e assistência social. 

As ações do Programa Inclui, propõem algumas inovações que são de fundamental 

importância para o sucesso dessa política educacional: a contratação de AVE - Auxiliares de 

Vida Escolar, para o suporte aos alunos nas situações cotidianas da vida escolar (alimentação, 

higiene, medicação, recreação, etc.); a contratação de estagiários de pedagogia para suporte 

ao professor nas salas onde tenham alunos com deficiência ou TGD - transtornos globais de 

desenvolvimento; e a inclusão de informações e atualizações dos alunos atendidos pela rede 

municipal de ensino através do sistema EOL - escola On Line. Essas ações possibilitam um 

avanço na estrutura do serviço prestado, mas não garantem a qualidade educacional na qual a 

escola precisa se apropriar. 

É necessário, portanto, que os professores se apropriem de conhecimentos fundamentais a 

respeito das diversas deficiências, visando minimizar preconceitos e compreendendo que a 

grande maioria dos alunos com deficiência pode ser atendida nas classes comuns. Percebendo 

na formação continuada a atuação necessária para a construção de ações que possibilitem a 

todos o acesso a propostas educacionais centradas no aluno e promovendo o fortalecimento 

de uma sociedade mais justa e solidária. 
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RESUMO 

Os videogames estão cada vez mais presentes no cotidiano de adolescentes, e com os 

equipamentos modernos, o jogador precisa movimentar-se mais para dar andamento ao jogo. 

Os exergames podem servir de recurso de auxílio aos professores de Educação Física, que, 

muitas vezes têm dificuldades de envolver alunos com deficiência nas atividades propostas. 

Tais recursos associados a estratégias de ensino bem planejadas, podem possibilitar ao aluno 

com deficiência a experimentação de sensações e emoções do jogo, além disso, podem 

contribuir de uma forma direta na motivação e participação de todos os alunos nas aulas. Com 

isso, o objetivo deste trabalho é descrever um programa de atividade física adaptada, que 

utilizou o videogame e exergames como recursos de ensino nas aulas de educação física. Um 

programa de atividade física adaptada com o uso de videogame e exergames foi estruturado 

para ser utilizado nas aulas de Educação Física de uma escola municipal de uma cidade do 

interior do estado de São Paulo, Brasil. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da faculdade e houve autorização da secretaria municipal de educação, da direção da 

escola, além do professor de Educação Física participante e dos responsáveis pelos alunos 

participantes terem assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. O programa foi 

planejado e desenvolvido conjuntamente entre a pesquisadora e o professor de Educação 

Física de uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental que possuía um aluno com deficiência 

física matriculado. O projeto, então, foi colocado em prática após ter sido reestruturado o 

plano de aulas, definidas as atividades, as estratégias e os recursos, selecionados os jogos e 

elaborados seus protocolos de instrução. Para realização das atividades foram utilizados 

recursos como videogame Nintendo Wii, bolas de vôlei e de futebol e bexigas para auxiliar o 

tempo de resposta dos alunos, principalmente o aluno com deficiência física. No total foram 

realizadas 6 aulas com o uso do videogame como recurso pedagógico e em cada uma delas 

foram desenvolvidas três estações de atividades em grupos. Nas aulas em que o conteúdo era 

o vôlei, foi utilizado um jogo de vôlei no videogame e atividades com princípios do vôlei: 

bobinho, toques, três toques, rede móvel, manter a área livre, rede humana. Nas aulas em que 
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o conteúdo desenvolvido foi o futebol, utilizou-se um jogo de futebol no videogame e outras 

atividades com princípios do futebol: estafeta de condução de bola, deslocamento entre 

cones, chute ao gol, bobinho com os pés, cobrança de pênaltis. Desta forma, os alunos 

realizaram as aulas de maneira dinâmica e motivadora devido à proposta de atividades 

simultâneas, à utilização do videogame e dos recursos adaptados, sendo possível adequar as 

atividades às necessidades dos alunos, havendo a participação efetiva de todos os alunos. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Atividade Física Adaptada; Exergames 
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1 Contexto da experiência 

 

Os videogames estão cada vez mais presentes no cotidiano de adolescentes (Moura 

Junior, 2006), e os jogos eletrônicos têm sido utilizados como entretenimento por jovens em 

diversos locais (Vaghetti & Botelho, 2010). Com os equipamentos modernos, o jogador precisa 

movimentar-se mais para dar andamento ao jogo (Rodrigues Junior & Sales, 2012). Esses 

videogames com interação corporal são envolventes e motivadores, além de apresentarem 

desafios ao usuário (Finco & Fraga, 2012). 

A indústria de videogames tem contribuído com melhorias dos recursos interativos, 

sonoros e gráficos, que são cada vez mais incorporados a projetos de Realidade Virtual (Corrêa 

et al., 2011). Os videogames possuem proximidade com a realidade virtual, pois priorizam a 

interação (Tori & Kirner, 2006). O videogame é uma experiência de realidade virtual de baixo 

custo e particularmente o videogame Nintendo Wii e sua proposta de interatividade foi 

enfatizada por Corrêa et. al (2011) como uma proposta inovadora e que proporcionou uma 

evolução de novas possibilidades de jogos na história dos videogames. 

Realidade Virtual é uma simulação imersiva e interativa gerada por computador 

(Braga, 2001) com a intenção de que seja mais próximo do real (Haydu, 2011). É uma realidade 

basicamente de interação, imersão e envolvimento (Braga, 2001, Carvalho & Rover, 2006). 

Esta técnica pode ser classificada em três sistemas de realidade virtual de acordo com 

o senso de presença do usuário no ambiente virtual, ou seja, o nível de imersão: imersiva, 

semi-imersiva e não imersiva (Corrêa et al., 2011). Carvalho e Rover (2006) afirmam que a 

Realidade Virtual será sempre interativa. 

A realidade virtual não imersiva é caracterizada por transportar parcialmente o usuário 

ao mundo virtual, por meio de uma janela (monitor, projeção), mas que faz com que este 

usuário se sinta predominantemente no mundo real (Tori & Kirner, 2006). 

O videogame, como experiência de ambiente não imersivo, evita limitações técnicas 

que se tem com o uso de luvas e capacetes, além de ser seu custo mais baixo, como afirmam 

Carvalho e Rover (2006). 
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Assim como o videogame, os sistemas de realidade virtual permitem controlar 

duração, intensidade do exercício e ambientes que tarefas reais não permitiriam, além de 

permitir que os usuários executem tarefas que não são capazes de executar com segurança em 

situações reais (Deutsch et al., 2008). 

A realidade virtual permite o uso de jogos para praticar atividade física, que podem ser 

realizados por pessoas com deficiência, e tem o intuito de incentivar essas pessoas a 

realizarem as atividades enquanto se divertem (Corrêa et al., 2011). 

Isso se confirma na Educação Especial, pois a realidade virtual permite que pessoas 

com deficiência realizem tarefas que não seriam possíveis de outra forma (Braga, 2001), e por 

ser uma atividade programada de acordo com a necessidade do usuário, permite controlar o 

ambiente, ampliar a motivação do usuário, além de ser seguro (Haydu, 2011). 

O mundo virtual pode ser usado para transmitir regras e conceitos abstratos por meio 

de experiências práticas em vez de usar palavras ou outros símbolos para explicar o seu 

significado. Dentro do ambiente virtual as situações podem ser repetidas inúmeras vezes e o 

grau de dificuldade pode ser alterado para desafiar o usuário (Stendal, Molka-Danielsen & 

Balandin, 2011) 

O realismo do ambiente virtual permite à criança aprender importantes habilidades e 

aumenta a probabilidade de transferi-las para suas habilidades diárias (Bellani et al., 2011). 

Standen e Brown (2006) apresentam três características do ambiente virtual que o 

tornam adequado para ensinar pessoas com deficiência: (1) permite a aprendizagem 

cometendo erros, mas sem sofrer as consequências reais de seus erros; (2) os mundos virtuais 

podem ser manipulados enquanto o mundo real não pode ser; (3) os conceitos abstratos 

podem ser ensinados sem o uso da linguagem ou de outros símbolos, ou seja, as qualidades 

dos objetos podem ser descobertas pela interação direta com eles e não por meio de 

instruções verbais. 

Segundo Braga (2001), a realidade virtual na educação possibilita aprender, conhecer, 

explorar lugares que não pensaríamos visitar em aulas. A autora defendeu que a realidade 

virtual é um poderoso instrumento de aprendizagem por diversas razões: motivação, 

oportunidades a novas experiências. Corrêa et al. (2011) confirmaram estas informações ao 
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informarem que com a realidade virtual é possível explorar lugares muito pequenos, ou 

muito grandes na vida real, lugares distantes, ou até mesmo tempos passados. 

Nos últimos anos, verifica-se um interesse crescente da realidade virtual como 

incentivo à prática de atividade física, além de ser bastante utilizada como ferramenta de 

intervenção em programas de reabilitação motora e cognitiva em diferentes deficiências 

(Corrêa et al., 2011). 

Na pesquisa de Finco e Fraga (2012) o jogo Wii Fit influenciou positivamente seus 

usuários, conscientizando-os da prática de atividade física regular e alimentação saudável, 

podendo ser considerado uma ferramenta educativa. 

O videogame era visto como uma atividade que poderia gerar problemas como lesões, 

introversão social, agressividade, sedentarismo, obesidade, mas essa visão foi se alterando à 

medida que os videogames foram evoluindo, possibilitando interatividade corporal (Finco & 

Fraga, 2012).  

Vaghetti e Botelho (2010) encontraram em sua pesquisa que os exergames podem ser 

utilizados como ferramenta na Educação Física por promover melhora na aptidão física. Além 

disso, eles afirmaram que os exergames podem aumentar a motivação para o exercício físico e 

podem ser utilizados para reabilitação física. 

Os jogos eletrônicos podem ser vistos como violentos, antipedagógicos, viciantes 

(Silveira & Torres, 2007), mas se bem contextualizados podem auxiliar no ensino-

aprendizagem (Moura Junior, 2006). Assim, além de favorecer a aprendizagem dos alunos, o 

professor tem a possibilidade de inovar com o uso do videogame e suprir o que talvez esteja 

faltando na escola, tanto em relação a recursos materiais quanto ao espaço físico na escola 

(Revista Veja, 2012). Porém, é necessário que o professor conheça essa ferramenta, pois como 

afirmaram Vaghetti e Botelho (2010), a inclusão desta ferramenta no ambiente escolar está 

limitada à capacitação dos professores para sua utilização. 

Os exergames, games desenvolvidos para a prática de atividade física, combinando 

exercício físico com game, possibilitam um aumento no nível de atividade física, quando 

comparados aos sedentários videogames tradicionais (Vaghetti & Botelho, 2010). Os autores 

afirmam que os exergames são uma nova ferramenta educacional, principalmente para a 
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Educação Física, pelo fato do movimento humano ser característica desses jogos, e têm sido 

utilizados pelos professores nas aulas de Educação Física por se tratar de atividade que 

proporciona gasto calórico e entretenimento (Vaghetti & Botelho, 2010). 

Os exergames podem servir de recurso de auxílio aos professores de Educação Física, 

que, muitas vezes têm dificuldades de envolver alunos com deficiência nas atividades 

propostas. Tais recursos associados a estratégias de ensino bem planejadas podem possibilitar 

ao aluno com deficiência a experimentação de sensações e emoções do jogo, além disso, 

podem contribuir de uma forma direta na motivação e participação de todos os alunos nas 

aulas (Baracho, Gripp & Lima, 2012). 

Pensando nos alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, apenas a 

participação destes não é suficiente, o professor deve selecionar estratégias apropriadas ao 

ensino de todos os alunos, respeitando suas individualidades e potencialidades, e não suas 

dificuldades (Bezerra, 2010). 

Dessa maneira, o professor de Educação Física deve elaborar jogos adequados aos 

alunos com deficiência, incentivando a aquisição de um novo repertório de movimentos, mas 

sem subestimá-lo (Diehl, 2008). 

O recurso pedagógico é considerado um auxílio ao processo de ensino e aprendizagem 

do aluno com deficiência, e para os professores participantes da pesquisa de Fiorini (2011) o 

recurso oferece segurança ao aluno, facilita o trabalho do professor, melhora a qualidade das 

aulas e estimula a participação do aluno com deficiência. Assim, o professor também pode 

adaptar recursos a fim de facilitar a execução da atividade pelo aluno com deficiência nas 

aulas, como na pesquisa de Palma e Lehnhard (2012) em que foram utilizados balões em uma 

das aulas e que o aluno com paralisia cerebral realizou com certa facilidade. 

Nessa perspectiva é possível pensar na utilização de novos recursos nas atividades 

realizadas nas aulas de Educação Física, como, por exemplo, o videogame. 

O videogame tem sido utilizado pelos professores de Educação Física, pois além de 

possibilitar o ensino de conteúdos das aulas, os alunos podem vivenciar atividades que talvez 

não fossem possíveis de ser realizadas na quadra da escola. Os alunos realizam as aulas com 

mais motivação e interesse (Revista Veja, 2012). 
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Pesquisas apontaram que os jogos eletrônicos poderiam ser utilizados em aulas de 

Educação Física, segundo a opinião de professores dessa disciplina, e embora alguns tenham 

relatado que nunca utilizaram estes recursos, é necessário que eles iniciem essa discussão. 

Na pesquisa de Silveira e Torres (2007), por exemplo, que teve como objetivo refletir 

sobre os jogos eletrônicos na Educação Física Escolar, os professores participantes 

responderam a um questionário e apontaram que os jogos eletrônicos deveriam ser conteúdos 

das aulas de Educação Física, desde que supervisionado pelo professor, e apesar de se 

posicionarem favoravelmente à utilização destes jogos, e até mesmo possuírem contato com 

este tipo de jogo em suas atividades semanais, nunca fizeram uso dos mesmos em suas aulas 

de Educação Física. 

Os alunos da mesma pesquisa também responderam ao questionário quanto aos jogos 

eletrônicos e indicaram que tinham contato com jogos eletrônicos em seu cotidiano, mas não 

tiveram este tema abordado na escola, embora tenham apontado ter expectativas de que o 

professor de Educação Física utilizasse estes jogos como objeto de estudo ou recurso didático 

(Silveira & Torres, 2007). 

Rodrigues Júnior e Sales (2012) verificaram a opinião dos professores quanto ao uso 

dos jogos eletrônicos no contexto pedagógico da Educação Física Escolar e aceitação dos 

alunos quanto ao uso nas aulas de Educação Física. Foi encontrado que professores e alunos 

tem conhecimento de jogos eletrônicos, e em relação à inserção desses jogos no contexto 

escolar, a maioria se posicionou favoravelmente a utilização destes jogos como conteúdo 

pedagógico, por acharem uma interessante possibilidade. Além disso foi apontado pelos 

professores que estes jogos poderiam ser utilizados como recurso didático para trabalhar 

ludicidade, lazer, desenvolvimento cognitivo e outras habilidades. 

Com o intuito de discutir as perspectivas da utilização da virtualidade dos videogames, 

especificamente dos exergames, na Educação Física Escolar, a partir do relato de jovens alunos 

de escola pública que vivenciaram um jogo em ambiente real e virtual, o estudo de Baracho, 

Gripp e Lima (2012) constatou que os alunos possuem recursos tecnológicos e os utilizam 

diariamente, e após vivenciarem o jogo de baseball do Wii Sports e o jogo de baseball no 

gramado da escola, os alunos relataram que a prática real foi boa, mas cansativa e com baixo 

êxito nas jogadas, enquanto que ao relatarem sobre a prática virtual, alegaram que foi 
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divertida, original e diferente do habitual. Também foi discutido nesta pesquisa, que a 

inserção dos exergames nas aulas de Educação Física pode ser um caminho para que a 

Educação Física recupere o interesse de alunos que não gostam de esportes ou de alunos que 

não participam das aulas regularmente, e embora apresente desafios, como falta de recursos 

financeiros da escola, a falta de formação dos professores para o uso de novas tecnologias, é 

necessário que os professores de Educação Física iniciem uma discussão acerca deste tema, 

porém, não se deve considerar o virtual como substituto do real, e sim como possibilidades de 

práticas corporais. 

Magre et. al (2011) utilizaram jogos eletrônicos em um projeto de extensão com 

pessoas com síndrome de down para verificar a interação do deficiente com jogos do Nintendo 

Wii, fazendo-os passar pela experiência de um jogo de boliche real e em seguida boliche virtual 

(jogo do videogame). A partir da troca de experiência entre os estagiários que desenvolveram 

o projeto e os participantes com deficiência foi relatado que as pessoas com deficiência 

intelectual podem aprender, na sua hora, no seu tempo, o que para os estagiários, quebrou 

barreiras construídas por não conhecerem as limitações destes participantes. Foi apontado nos 

resultados que suas expectativas foram superadas após o desenvolvimento do projeto. 

 

2 Objetivo 

 

Descrever um programa de atividade física adaptada que utilizou o videogame e 

exergames como recursos de ensino nas aulas de educação física. 

 

3 O projeto/prática 

 

Um programa de atividade física adaptada com o uso de videogame e exergames foi 

estruturado para ser utilizado nas aulas de Educação Física de uma escola municipal de uma 

cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil. 
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Este programa é parte de um projeto maior, o qual visa avaliar a contribuição da 

utilização de exergames na participação de uma turma, a qual tem um aluno com deficiência 

física incluído na aula de Educação Física. 

A Secretaria Municipal de Educação e a diretora da escola autorizaram, previamente, o 

desenvolvimento deste estudo. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Filosofia e Ciências de Marília com parecer número 0470/2012 e o professor de Educação 

Física participante do estudo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O programa, então, foi planejado e desenvolvido em parceria com o professor de 

Educação Física de uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental que possuía um aluno com 

deficiência física matriculado e se disponibilizou a participar do estudo. 

O professor de Educação Física e a pesquisadora conjuntamente elaboraram o plano 

de aulas para um bimestre em reuniões realizadas quinzenalmente. As reuniões de 

planejamento foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para oferecer subsídios 

de discussão sobre o que estava sendo proposto, resultando no novo plano de aulas. 

No bimestre em que o programa foi desenvolvido o professor tinha como objetivo 

trabalhar os fundamentos de dois esportes, voleibol e futebol. 

Com base nos objetivos pedagógicos e nos conteúdos propostos pelo professor, foram 

redefinidos as estratégias de ensino, as atividades e os recursos que seriam utilizados. 

Em relação aos recursos foi incluído o videogame e recursos adaptados para viabilizar 

a participação do aluno com deficiência física. 

Nas reuniões realizadas para o planejamento do plano de aula foram definidos: a) as 

atividades que seriam utilizadas; b) o nível de dificuldade dos jogos; c) o tempo de utilização de 

cada jogo; d) as estratégias de ensino que seriam utilizadas; e) recursos utilizados, para que os 

objetivos pedagógicos fossem alcançados e possibilitasse a participação de todos os alunos, 

inclusive o aluno com deficiência física. 

O videogame e os jogos selecionados para o programa foram disponibilizados ao 

professor, e os movimentos que o jogo solicitava para a sua utilização foram testados por ele, 

para que ele se familiarizasse com o videogame e o aplicasse com mais segurança e confiança. 
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Em uma segunda etapa, foi elaborado, também em conjunto com o professor, um 

protocolo de instrução para cada jogo que seria utilizado, para que os alunos conhecessem 

as regras e tirassem as dúvidas existentes. 

As atividades planejadas foram realizadas durante o segundo semestre de 2012, em 

aulas alternadas. 

 

4 Resultados 

 

Reestruturado o plano de aulas, definidas as atividades, as estratégias e os recursos, 

selecionados os jogos e elaborados seus protocolos de instrução, o projeto foi colocado em 

prática. A proposta do uso do videogame ficou definida para as aulas de Educação Física, as 

quais tinham como conteúdo trabalhar dois esportes coletivos: voleibol e futebol. Os objetivos 

das aulas era vivenciar princípios do esporte em questão, sendo, portanto, vivenciar os 

princípios do voleibol e do futebol. 

 

4.1 Estratégias utilizadas 

 

As estratégias e os recursos foram selecionados para favorecer a participação do aluno 

com deficiência física nas aulas de educação física. 

Foram utilizadas as seguintes estratégias: usar o videogame nas aulas; desenvolver as 

atividades em circuitos; associar nos circuitos jogos reais e jogos virtuais; explicar e 

demonstrar as atividades a serem realizadas durante a aula; avaliar as atividades 

desenvolvidas ao final de cada aula. 

As aulas obedeceram uma estrutura estabelecida no planejamento, em que no início, 

foram explicadas e demonstradas as atividades que seriam realizadas nas estações do circuito, 

em seguida os alunos foram divididos em grupos pelo professor de Educação Física e depois se 

iniciaram as atividades sob orientação do professor e da pesquisadora. A metodologia das 
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aulas foi a prática destes esportes e a principal estratégia utilizada foi a realização de circuito 

com estações de atividades. A parte inicial de cada aula foi utilizada para a instrução das três 

estações do circuito e divisão da turma em três grupos. 

Os alunos tinham um tempo delimitado para cada atividade e tinham que participar de 

todas as atividades previstas no circuito. As atividades foram propostas em forma de circuito, 

sendo que em uma das estações utilizava-se o videogame como recurs pedagógico e nas ouras 

duas jogos lúdicos com fundamentos do esporte que estava sendo trabalhado no período, 

voleibol e futebol. 

Ao final de cada aula foram realizadas rodas de conversa com todos os alunos que 

participaram da aula para apontamento da opinião de cada aluno sobre a aula realizada no dia. 

 

4.2 Atividades desenvolvidas 

 

No total foram realizadas 6 aulas com o uso do videogame como recurso pedagógico e 

em cada uma delas foram desenvolvidas três atividades em grupos como descrito no Quadro 

1. 

Quadro 1 - Planejamento das aulas de Educação Física 

 Objetivos Materiais Atividades 

Aula 1  

 

Vivenciar 

princípios do 

voleibol 

videogame, jogo de videogame, 2 

bolas de vôlei, 8 bambolês 

Videogame 

Bobinho 

Passes ou toques 

Aula 2 videogame, jogo de videogame, 

bola de borracha, bexigas, 

barbante 

Videogame 

Três toques 

Rede móvel 
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Aula 3 videogame, jogo de videogame, 

bola de vôlei, bexigas, barbante, 

duas cadeiras 

Videogame 

Manter a área livre 

Rede humana 

Aula 4  

 

Vivenciar 

princípios do 

futebol 

videogame, jogo de videogame, 2 

bolas de futebol, 7 cones e 4 

bambolês 

Videogame 

Condução de bola 

Deslocamento entre cones 

Aula 5 videogame, jogo de videogame, 2 

bolas de futebol e 2 cones 

Videogame 

Chute ao gol 

Bobinho com os pés 

Aula 6 videogame, jogo de videogame, 3 

bolas de futebol, 4 cones, trave do 

gol 

Videogame 

Condução de bola 

Cobrança de pênaltis 

Fonte: próprio autor 

 

Nas aulas em que o conteúdo era o vôlei, em uma das estações foi utilizado um jogo 

de vôlei no videogame Nintendo Wii e nas outras estações, atividades com princípios do vôlei. 

As atividades de vôlei foram: bobinho, passes ou toques, três toques, rede móvel, manter a 

área livre e rede humana. 

Nas aulas em que o conteúdo desenvolvido foi o futebol, utilizou-se um jogo de 

futebol no videogame e outras atividades com princípios do futebol. As atividades do futebol 

foram: estafeta de condução de bola, deslocamento entre cones, chute ao gol, bobinho com os 

pés, cobrança de pênaltis. 
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Na primeira aula, as atividades definidas para o conteúdo voleibol para cada estação 

foram: estação 1 videogame com jogo de vôlei, estação 2 bobinho e estação 3 passes ou 

toques. Para a realização destas atividades foram utilizados os seguintes recursos e materiais: 

videogame Nintendo Wii, jogo de vôlei, duas bolas de vôlei e oito bambolês. 

Na segunda aula, com o desenvolvimento do conteúdo voleibol, as atividades das 

estações foram: estação 1 videogame com jogo de vôlei, estação 2 três toques e estação 3 

rede móvel. Para isso, foram utilizados recursos e materiais como: videogame Nintendo Wii, 

jogo de vôlei, uma bola de borracha, bexigas e barbante. 

Na terceira aula, ainda com o desenvolvimento do conteúdo voleibol, as atividades 

selecionadas para cada estação foram: estação 1 videogame com jogo de vôlei, estação 2 

manter a área livre e estação 3 rede humana. Tais atividades foram desenvolvidas com a 

utilização dos seguintes materiais e recursos: videogame Nintendo Wii, jogo de vôlei, bola de 

vôlei, bexigas, barbante e duas cadeiras. 

Na quarta aula, o conteúdo desenvolvido foi o futebol e as atividades das estações 

foram: estação 1 videogame com jogo de futebol, estação 2 condução de bola e estação 3 

deslocamento entre cones, sendo que os materiais e recursos utilizados foram: videogame 

Nintendo Wii, jogo de futebol, duas bolas de futebol, sete cones e quatro bambolês. 

A quinta aula foi realizada com o desenvolvimento do conteúdo futebol e as atividades 

definidas das estações foram: estação 1 videogame com jogo de futebol, estação 2 chute ao 

gol e estação 3 bobinho com os pés. Os materiais e recursos utilizados nesta aula foram: 

Nintendo Wii, jogo de futebol, duas bolas de futebol e dois cones. 

Na última aula foi desenvolvido o conteúdo futebol com as seguintes atividades 

definidas: estação 1 videogame com jogo de futebol, estação 2 condução de bola e estação 3 

cobrança de pênaltis. Para tais atividades foram utilizados os seguintes materiais e recursos: 

videogame Nintendo Wii, jogo de futebol, três bolas de futebol, quatro cones e trave do gol. 

Em todas as aulas os alunos foram divididos em três grupos com cerca de sete a oito 

alunos em cada um, dependendo do número de alunos presentes no dia. Os alunos realizaram 

as atividades em seus grupos e quando todos os alunos do grupo do videogame terminavam o 

jogo, a pesquisadora dava um sinal para o professor de Educação Física, que avisava aos alunos 
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para trocarem de estação. Os alunos ficavam em média 10 minutos em cada estação, e no 

momento do rodízio pedido pelo professor, os alunos mudavam da estação 1 para a estação 

2, os alunos da estação 2 mudavam para a estação 3 e por fim, os alunos da estação 3 

mudavam para a estação 1. 

As atividades foram planejadas de acordo com os conteúdos das aulas e foram 

desenvolvidas como seguem as descrições: 

- Videogame com jogo de vôlei: o jogo de vôlei do videogame foi jogado em quartetos, 

dois alunos de cada time do jogo. Os quartetos revezavam entre eles quando o jogo terminava. 

- Bobinho: foi formada uma coluna (fila) em que os dois alunos das pontas viravam-se 

para “dentro” e passavam a bola entre eles. Os alunos que ficaram entre os alunos das pontas, 

tentavam pegar a bola que era passada entre esses dois alunos da ponta, podendo saltar com 

os braços para cima, mas não podendo ir para as laterais. Caso alguém pegasse a bola, essa 

pessoa ia para a ponta e quem estava na ponta ia para o meio. 

- Passes ou toques: foram formadas duas fileiras (alunos posicionados um ao lado do 

outro) viradas uma fileira de frente para a outra, formando duas equipes. Cada aluno da 

equipe passava a bola para a equipe adversária (à sua frente) sem deixar a bola cair no chão e 

o aluno devia receber a bola agarrando-a e passar para a equipe adversária. O aluno que 

errasse o passe, deixando a bola cair, saía da atividade, até que sobrasse apenas um jogador 

em uma equipe, marcando 1 (um) ponto para a equipe que terminasse com mais jogadores, 

reiniciando, assim o jogo.  

- Três toques: foi formado um círculo em que os alunos deviam jogar uma bexiga por 

cima, semelhante ao toque do vôlei, para os integrantes do círculo, não podendo jogar para o 

aluno ao seu lado; no terceiro toque, o aluno devia segurar a bexiga e reiniciar os toques. 

Quem errasse o número de toques da bexiga para cima ia para o centro do círculo, essa pessoa 

saía do centro, podendo retornar ao círculo quando alguém errasse novamente. 

- Rede móvel: dois alunos iniciavam segurando as pontas de um barbante e os demais 

alunos formavam duas equipes, que passavam a bola ao time adversário, como a dinâmica do 

vôlei, podendo agarrar a bola. Para dificultar ou facilitar a dinâmica da atividade, os alunos que 

estivessem segurando o barbante poderiam erguer ou abaixar o barbante (rede) e até mesmo 
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movimentar para um lado ou para outro lado. O aluno que fizesse o passe errado ou 

deixasse a bola cair, ficava no lugar de quem estava segurando o barbante e este aluno que 

estava segurando o barbante ia para o lugar de quem errou a jogada. 

- Manter a área livre: cada um dos alunos desta atividade recebia uma bexiga cheia e 

ao iniciar o jogo, devia jogá-la ao time adversário, que estava dividido por um barbante, 

formando a rede. Todos os alunos jogavam as bexigas ao mesmo tempo e não podiam deixá-

las cair em seu campo, nem estourar, jogando-as de volta à equipe adversária. Ao sinal do 

professor os alunos paravam de jogar as bexigas e realizava-se a contagem do número de 

bexigas em cada equipe, ganhando um ponto a equipe que tivesse o menor número de bexigas 

em seu campo.  

- Rede humana: nesta atividade eram formados três grupos, com três alunos que 

constituíam as equipes, equipe 1 era a rede, equipe 2 era o time A e equipe 3 era o time B. Os 

alunos que formavam a rede deviam ficar entre as duas equipes e podia erguer os braços para 

tentar interceptar a bola. As equipes deviam passar a bola para dois integrantes da equipe e 

em seguida para a equipe adversária, que não deveria deixar a bola cair no chão. A equipe que 

deixasse a bola cair no chão ou errasse o número de passes entre os integrantes da equipe ia 

para o lugar da equipe que estava na rede. 

- Videogame com jogo de futebol: os alunos jogaram o jogo do videogame em duplas, 

sendo um aluno em cada time do jogo do videogame. As duplas revezavam entre os alunos do 

grupo quando o jogo terminava. 

- Condução da bola em forma de estafeta: formava-se duas colunas com três ou quatro 

alunos em cada uma, que ficavam posicionados atrás de um bambolê no chão. O primeiro 

aluno de cada uma das equipes conduzia a bola, a partir do bambolê, em direção a um 

bambolê que estava localizado à frente, contornando o bambolê e retornando à sua equipe. 

Ao retornar à equipe, o aluno passava a bola para o primeiro aluno da sua equipe, que 

realizava o mesmo trajeto até que todos os alunos da equipe realizassem esse trajeto. A 

equipe que o trajeto fosse realizado por todos os alunos era considerada vencedora. 

- Deslocamento entre os cones: os cones ficavam dispostos em duas colunas com um 

cone à frente das colunas, e os alunos se posicionavam atrás destas colunas de cones. O 

primeiro aluno de cada equipe realizava o deslocamento lateral, como zigue-zague, tocava em 
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um cone posicionado à frente das colunas de cones e voltava realizando zigue-zague 

novamente. Quando chegava de volta à sua equipe saía o segundo aluno e assim se repetia 

até o último aluno da equipe. A equipe que primeiro terminasse os deslocamentos entre os 

cones era considerada vencedora. 

- Chute ao gol: foi delimitado um espaço com dois cones, formando um gol, sem 

goleiro, mas com um cone no meio que deveria ser atingido pelo chute do aluno. Os alunos 

formavam duas colunas e realizavam o chute ao gol, uma equipe de cada vez, tentando acertar 

a bola no cone do meio. Depois disso o aluno que realizou o chute ia para o final da fila e os 

primeiros alunos da fila realizavam o chute. A equipe que acertasse mais vezes o cone do meio 

era considerada vencedora. 

- Bobinho com os pés: foi formado um círculo e os alunos realizavam passes entre eles, 

não podendo jogar para o aluno ao seu lado. O jogo iniciava com um aluno no centro do 

círculo (o bobinho) e os alunos iniciavam os passes que eram realizados com os pés. Se os 

alunos chutassem muito forte ou chutassem para fora do círculo, ia para o meio do círculo e o 

bobinho ia para o lado dos demais alunos. 

- Condução da bola em forma de estafeta: formava-se duas colunas com três ou quatro 

alunos em cada uma, que ficavam posicionados atrás de um cone. O primeiro aluno de cada 

uma das equipes conduzia a bola, a partir do cone, em direção ao cone que estava localizado à 

frente. Chegando ao cone da frente, o aluno contornava o cone retornando à fila da sua 

equipe e passava a bola para o primeiro aluno da sua equipe. Isto acontecia até que todos os 

alunos da equipe realizassem esse trajeto. A primeira equipe que o trajeto fosse realizado por 

todos os alunos era considerada vencedora. 

- Cobrança de pênaltis: os alunos foram divididos em duas equipes próximas a uma das 

traves da quadra. Os primeiros alunos de cada equipe realizavam cobrança de pênalti, sendo 

que um chutava e o outro defendia. Em seguida o outro chutava e o primeiro defendia, 

marcando pontos para a equipe quando fazia o gol. Assim seguia até que todos cobrassem os 

pênaltis e considerava vencedora a equipe que tivesse mais gols marcados. 

 

4.3 Recursos 
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Os recursos utilizados durante as aulas foram: videogame, jogos do videogame, bolas 

de vôlei e de futebol e bexigas. 

O videogame foi utilizado como recurso pedagógico pelo professor de Educação Física 

em suas aulas com a turma e teve a pesquisadora como auxiliar nas aulas. Outros recursos 

também foram utilizados como bolas de vôlei e de futebol e bexigas para auxiliar o tempo de 

resposta do aluno com deficiência física. 

 

5 Conclusão 

 

A partir do desenvolvimento do programa constatou-se que os alunos realizaram as 

aulas de maneira dinâmica e motivadora devido à proposta de atividades simultâneas, à 

utilização do videogame e dos recursos adaptados. Foi possível adequar as atividades às 

necessidades dos alunos e houve participação efetiva de todos os alunos. 
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A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NA APROPRIAÇÃO DA ESCRITA 

POR UMA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.  

 

SANTOS, Sônia de Oliveira 22, ARENA, Dagoberto Buim2
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UNESP. Faculdade de Filosofia e Ciências- FFC – Marília. São Paulo/ Brasil.  

 

Resumo  

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior de mestrado intitulada As escolhas das 

letras e caracteres na elaboração de enunciados em cartas e histórias em quadrinhos, 

desenvolvida durante o ano de 2012, com 5 crianças de 1º e 2º ano do ensino fundamental de 

uma Escola Estadual, na cidade de Marília, São Paulo/Brasil. O objetivo geral foi o de analisar o 

processo de apropriação da escrita por meios das cartas pessoais e história em quadrinhos. 

Dentre os participantes uma criança incluída do 1º ano que possui Torcicolo Congênito com 

membros superiores curtos e deformidades nos dedos das mãos. Tendo a hipótese diagnóstica 

de síndrome de Hollt-Oran. Diante disso esse trabalho se propõe discutir os dados gerados 

junto a essa criança com deficiência física durante a escrita de cartas pessoais, uma vez que 

por ter os membros superiores comprometidos e por falta de materiais adaptados em sala de 

aula tem dificuldades em relação à apropriação da escrita, isso pelo menos no que diz respeito 

a maneira como essa é concebida na escola. A pesquisa-ação foi a metodologia de base 

utilizada na geração dos dados. Os pressupostos teóricos tiveram com base conceitos 

defendidos por Bakhtin, Vigotski, Smith, Bajard. Com base nos dados gerados se conclui que as 

crianças utilizam diversos recursos ao escrever com o computador e que se apropriam da 

escrita com todas as regras e convenções, quando inseridas em situações discursivas, mesmo 

quando possui algum tipo de deficiência. Portanto o ensino da língua viva permite que a 

criança seja inserida em algo construído historicamente, de modo que seu aprendizado não se 

restrinja à aquisição de elementos técnicos, mas seja feito com base na apropriação das 

funções sociais da escrita. Sendo assim mergulhada no mundo da cultura escrita, a criança se 

apropria deste bem cultural, da maneira como é utilizado pela sociedade e vai aos poucos 

superando suas limitações.  

Palavras-chave: Alfabetização. Educação inclusiva. Apropriação da escrita. Uso do 

computador.  
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Abstract  

This work is a part of a larger research masters entitled the choices of letters and characters 

in the construction of statements in the writing by means of letters and comics, developed 

during the year 2012, with 5 children three from the first year and two from the second year of 

Elementary School in the city of Marilia, Sao Paulo / Brazil. The overall objective was to analyze 

the process of appropriation of writing by means of personal letters and comics. Among the 

participants included a child 's 1st year that has congenital torticollis with short upper limbs 

and deformities in the fingers. Having the diagnosis of syndrome Hollt - Oran.Therefore this 

paper aims to discuss the data generated with this child with disabilities when writing personal 

letters, as to have the upper limbs compromised by the lack of suitable materials in the 

classroom have difficulties in relation to the appropriation of writing, at least as it concerns the 

way this is designed in school. Action research was the basic methodology used in generating 

the data. The theoretical assumptions were based concepts advocated by Bakhtin, Vygotsky, 

Smith, and Bajard. Based on the data generated can be concluded that children use various 

resources when writing with the computer and that appropriate writing with all the rules and 

conventions, when inserted in discursive situations, even when you have a disability. So the 

teaching the language alive allows the child to be inserted into something historically 

constructed, so that their learning is not restricted to the acquisition of technical elements, but 

is done based on ownership of the social functions of writing. Being so immersed in the world 

of written culture , the child appropriates this cultural asset , the way it is used by society and 

will gradually overcoming their limitations.  

Keywords: Literacy. Inclusive education. Appropriation of writing. Computer use. 

 

Introdução  

 As relações estabelecidas no ambiente escolar não propiciam condições favoráveis 

para que as crianças se apropriem da linguagem, seja ela oral ou escrita como instrumento de 

constituição do pensamento, uma vez que é ensinada desvinculada da vida e das relações 

sociais. Com base nos pressupostos teóricos bakhtinianos, Faraco destaca que “[...] todas as 

esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com a utilização da linguagem. E essa 

utilização efetua-se em forma de enunciados que emanam de integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana.” (Faraco, 2009, p. 126). Nessa concepção, a linguagem não existe 

fora da vida e nem fora das relações. Para Bakhtin, “A língua, a palavra são quase tudo na vida 

humana. Contudo, não se deve pensar que essa realidade multifacetada que tudo abrange 

possa ser objeto apenas de uma ciência – a linguística – e ser interpretada apenas por 

métodos linguísticos.” (Bakhtin, 2011, p. 324). A língua é instrumento essencial na constituição 
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dos sujeitos e na apropriação dos objetos culturais criados pelo homem, mas isso só ocorre 

quando é aprendida na relação entre sujeitos. É nos momentos de interação que as crianças 

se apropriam das funções sociais desses objetos, portanto, o papel do mediador é apresentar 

essas funções. Diante disso, o papel do professor é ensinar os usos sociais da língua escrita em 

suas particularidades. O processo de educação escolar é mais amplo do que o ensino de 

conteúdos, pois o que se ensina na escola deve ser algo relevante para a vida por possibilitar a 

inserção dos sujeitos nas diferentes esferas sociais. Conforme destaca Arena  

A inconsciência das funções do uso da língua escrita promove 

implicações pedagógicas confusas como a de ensinar as crianças a 

escrever letras descoladas da palavra; a palavra do enunciado, o 

enunciado do discurso, e o discurso de seu gênero, conforme sua 

função. (Arena, 2009, p. 5). 

 

 Diante disso, parece ser importante ensinar o uso da língua escrita, uma vez que as 

crianças aprendem o sistema gráfico, nos momentos de construção de enunciados, por meio 

do uso dos diferentes gêneros presentes na sociedade. Com isso, o ato de escrever vai além do 

ensino de letras, palavras ou frases soltas, porque está relacionado com as construções de 

enunciados repletos de sentido e com isso são estabelecidas as relações dialógicas, mas “A 

relação com a coisa (em sua materialidade pura) não pode ser dialógica (isto é, não pode ser 

uma conversa, discussão, acordo, etc.). A relação com o sentido é sempre dialógica. A própria 

compreensão já é dialógica.” (Bakhtin, 2011, p. 327). Logo, o ensino da língua escrita como 

algo puramente mecânico é desprovido de sentido e sem compreensão. Mas 

lamentavelmente, na escola  

[...] o ensino da escrita tem se reduzido a uma simples técnica, 

enquanto a própria escrita é reduzida e apresentada como uma 

técnica, que serve e funciona num sistema de reprodução cultural e 

produção em massa. Os efeitos desse ensino são tragicamente 

evidentes, não apenas nos índices de evasão e repetência, mas nos 

resultados de uma alfabetização sem sentido que produz uma 

atividade sem consciência: desvinculada da práxis e desprovida de 

sentido, a escrita se transforma num instrumento de seleção, 

dominação e alienação. (Smolka, 2012, p. 48).  
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 Esse ensino baseado nas aquisições de elementos puramente técnicos produz uma 

ação que não provoca transformação no sujeito, uma vez que não é levado a agir 

conscientemente na atividade de escrita; isso contribui para sua exclusão e alienação. 

Conforme destaca Bakhtin (1992, p. 108), a apropriação da língua não se dá por simples 

transmissão, porque o indivíduo não a recebe pronta, mas participa ativamente do processo 

contínuo de transformação, quando mergulhado na corrente de comunicação discursiva. 

Somente imersa nessa corrente, a criança se apropria da língua escrita e dos recursos 

linguísticos para grafar a escrita convencional. Cabe ressaltar que o recurso linguístico é 

apenas um meio, tendo em vista os objetivos extralinguísticos do enunciado todo. (Bakhtin, 

2011, p. 313). 

Ao pensar na apropriação da escrita tendo como foco a construção de sentido e não 

seus aspectos físicos, essa pesquisa num âmbito maior teve por objetivos teve por objetivo 

geral analisar o processo de apropriação da escrita por meios das cartas pessoais e história em 

quadrinhos e compreender as escolhas realizadas pelas crianças durante o ato discursivo. Os 

objetivos específicos são os de compreender como se dá o processo de escolhas na 

apropriação da língua escrita por crianças no início da alfabetização; analisar se as escolhas são 

feitas com base somente na oralidade ou se as crianças utilizam outros critérios durante o ato 

de escrever; analisar como as crianças se apropriam da escrita por meio da construção dos 

gêneros textuais carta e história em quadrinhos; compreender como as crianças utilizam o 

computador no momento de escrita, especificamente o uso do teclado e dos programas Word 

e Hagáquê, utilizados para a criação de cartas e as histórias em quadrinhos e, por fim, 

compreender a importância do outro durante o ato discursivo. 

 

Contextualização teórica 

 Ao longo de sua história, a língua escrita sofreu muitas mudanças até alcançar o 

estágio em que a conhecemos hoje. Sendo assim, não é algo apenas material, mas um bem 

cultural construído historicamente, com funções e estruturas que a diferem da língua oral. 

Essas mudanças, porém, não ocorreram naturalmente, pois “sistemas de escrita não mudam 

por si sós num processo natural; são elaborados deliberadamente ou mudados por agentes 

humanos - a partir de uma grande variedade de recursos - a fim de atingir uma série de 

objetivos específicos [...]” (Fischer, 2009, p. 15). Desse modo, desde a criação, as alterações na 
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língua escrita ocorreram na medida em que ela foi sendo utilizada, portanto é produto da 

convenção social.  

 Mas será que a escola atual conseguiu acompanhar essas mudanças para poder 

ensiná-la? Infelizmente tudo indica que não, uma vez que insiste na ideia de sua apropriação 

como mera transcrição de sons em letras e simples ato motor. Dessa forma, o ensino da língua 

escrita parece ter ficado preso ao passado e, com isso, a escola se mostra desatualizada em 

relação ao uso dos diversos sinais que a marcam, portanto não reconhece sua autonomia em 

relação ao oral. Sendo assim, parece ignorar as inovações gráficas criadas ao longo da história, 

que permitem considerá-la como “[...] um meio de construir um ponto de vista, uma visão de 

mundo, de encaixar cada fato num conjunto simultaneamente presente, de estabelecer um 

sistema, portanto dar um sentido às coisas, dizer O sentido; não representar, mas apresentar 

[...]” (Foucambert, 1998, p. 50), Portanto, antes de aprender a lidar com a escolha dos 

enunciados, das palavras, letras, dos espaços, enfim de todo o arsenal gráfico para marcar a 

escrita, faz-se necessário focar o seu sentido, conforme ensina Foucambert e, assim, 

reconhecê-la como instrumento que possui sua própria estrutura e exige intervenções 

específicas durante a sua apropriação. Pensando nisso, para realizar as atividades de 

elaboração de cartas e das histórias em quadrinhos as crianças participantes da pesquisa 

utilizaram um notebook. Esse instrumento foi importante porque possibilitou desviar o foco da 

escrita como ato motor e de transcrição da oralidade para a construção de enunciados. De 

acordo com Arena 

  

Depois do teclado do computador, o futuro bem próximo está no 

teclado virtual do tablet como mais uma porta de entrada no mundo 

da cultura escrita. A história registra a evolução da pena de ganso, à 

pena metálica, à caneta- tinteiro, e à esferográfica dos anos 1960. O 

caminho foi longo, como também foi o percurso entre as teclas da 

máquina de escrever mecânica e as teclas virtuais dos mais recentes 

aparelhos. A conduta proibida para as crianças do uso da máquina de 

escrever, por quase todo o século XX, cedeu lugar, já no final, para a 

liberdade de exploração dos teclados, do mouse e dos ícones. (Arena, 

2011, pp. 37 -38).  
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 O autor narra a evolução dos diferentes instrumentos utilizados para grafar a escrita 

e destaca a liberdade que hoje as crianças têm atualmente para utilizar o computador, que 

não havia com a máquina de escrever. O aparelho não apenas mudou a forma de lidar com a 

escrita, como possibilitou o acesso aos diferentes caracteres que a compõem, por meio da 

utilização do teclado, do mouse e dos diversos ícones disponíveis. Assim como o computador, 

novos instrumentos como o tablet, são criados e ajudam a ampliar o acesso da criança ao 

mundo da cultura escrita, mas infelizmente esses novos instrumentos ainda não são utilizados 

para essa finalidade nos ambientes escolares; pelo contrário, ainda existe grande resistência 

na inserção dessas novas tecnologias em sala de aula. De acordo com Arena  

 

Os novos atos culturais superam os velhos, ao mesmo tempo em que 

alteram a própria língua escrita e impulsionam o ensino das 

operações culturais, intelectuais, sociais e históricas para as crianças 

das novas gerações, responsáveis pela transformação dos atos 

aprendidos, das suas finalidades, dos gêneros do discurso, dos 

suportes de escrita e da própria língua. (Arena, 2011, p. 36).  

 

 

 O uso do computador requer novos atos culturais, por isso modifica a maneira como as 

pessoas lidam com a língua escrita, razão porque com o seu uso são criadas necessidades de 

novas aprendizagens. Conforme destaca o autor, esses novos atos estimulam o ensino de 

diversas operações e isso altera os atos aprendidos pelas novas gerações. “A criança 

desenvolve-se na relação dialógica com os outros homens de sua cultura e com a apropriação 

de instrumentos criados pelas gerações anteriores.” (Arena & Dumbra, 2011, p. 49). Assim a 

criança aprende as funções de novos instrumentos na interação com outras pessoas. Sendo 

assim não adianta apenas disponibilizá-los, é necessário ensinar as funções sociais. Ao usar o 

computador para escrever, a criança, 

  

[...] utiliza um instrumento que historicamente foi criado pela 

necessidade do trabalho e, neste instrumento, está a superação de 

outros instrumentos fabricados pelas gerações antecedentes como, 
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por exemplo, o ábaco e a máquina de escrever. É nesse processo de 

manufatura que o cérebro se desenvolve e que o homem se faz 

homem. (Arena & Dumbra, 2011, p. 50).   

 

 Os instrumentos são objetos construídos historicamente; ao criá-los o homem também 

cria a forma de uso. Portanto, a criança se apropria do uso social dos instrumentos e não 

apenas dos seus aspectos materiais. Ao criar e utilizar os instrumentos o homem modifica e 

supera os que foram construídos em outros tempos e durante esse processo modifica o objeto 

e ao mesmo tempo se modifica. 

 

Contextualização Metodológica 

Para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa foi adotada como metodologia de 

base a pesquisa-ação, porque este tipo de pesquisa autoriza a intervenção direta do 

pesquisador na geração dos dados. O pesquisador não apenas observa os fatos, mas gera 

os dados no momento de interação com o sujeito, sua relação com o Outro e com o 

objeto do conhecimento. “Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na realidade dos fatos observados.” (Thiollent, 2004, p. 

16).  Neste tipo de metodologia a intervenção do pesquisador é fundamental para a 

pesquisa, já que é por meio de suas ações que os dados são gerados;  

 

 [...] a pesquisa- ação não é constituída apenas pela ação ou pela 

participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 

experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate 

acerca das questões abordadas. (Thiollent, 2004, p. 22).   

 

 

  De acordo com o autor, a pesquisa–ação possibilita não somente a ação e a 

participação do pesquisador, mas contribui para a ampliação do conhecimento e construção 

de experiência. Nesse sentido, esse tipo de metodologia se torna um importante instrumento 

para alcançar os objetivos de um trabalho científico. Os dados foram gerados nos momentos 
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de interação entre o pesquisador e cinco crianças, três do 1º e duas do 2º ano do ensino 

fundamental de uma Escola Estadual, localizada na cidade de Marília, São Paulo, Brasil.  

Os gêneros Carta e História em quadrinhos foram escolhidos para a geração de dados, 

porque o primeiro apresenta concretamente o Outro desde o momento da criação do texto, e 

o segundo apresenta características multimidiáticas, com presença no cotidiano da vida 

infantil. A História em Quadrinhos é um gênero conhecido e lido pelas crianças e sua 

construção se dá com palavras em discurso direto, com legendas, onomatopeias, imagens e 

sequência narrativa e ainda, durante a construção, os alunos podem considerar os colegas de 

classe como os leitores de sua criação.  Com as cartas, um gênero clássico, a criança escreve 

para um destinatário claramente identificado em uma situação real de comunicação. Para a 

construção das histórias, foi utilizado o software HagáQuê,  um editor de histórias em 

quadrinhos e para a escrita das cartas o programa Word.  

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados  

Este trabalho apresenta resultados e discussões dos dados gerados durante os 

momentos de escrita de cartas de uma criança do 1º ano que possui Torcicolo Congênito com 

membros superiores curtos e deformidades nos dedos das mãos. Tendo a hipótese diagnóstica 

de síndrome de Hollt-Oran. Essa síndrome é conhecida como doença cardíaca familiar 

associada a mal formação esquelética e ocasiona a mal  formação músculo-esqueléticas dos 

membros superiores. Diante disso, a criança apresenta dificuldades na execução das tarefas 

escolares, principalmente quando se exige que ela desenhe as letras manualmente durante a 

escrita, por isso a importância do trabalho envolvendo os meios digitais como o computador, 

tablete e outros recursos adaptados.   

Durante o processo de criação das cartas foram discutidas as escolhas realizadas por 

essa criança no que diz respeito aos caracteres para grafar a escrita convencional, portanto o 

foco deste trabalho não foi o ato motor da escrita, mas foi compreender as escolhas realizadas 

por ela ao lidar com o computador, o gênero discursivo e com o outro durante o ato discursivo.  

 A seguir apresento trechos dos diálogos gravados ao longo da investigação, os quais 

mostram a interação da pesquisadora com a criança durante o ato de escrever. Para preservar 



 

Parte II |Pág. 1821  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

a identidade do participante será utilizado o nome fictício Victor para se referir a criança e P 

para pesquisadora.  

 O diálogo abaixo indica o momento em que Victor faz a escolha do amigo para iniciar a 

correspondência.  

P- Você vai escolher um amigo para escrever a carta. Você vai 

escrever a carta, eu vou colocar no correio e vai chegar lá pra ele. 

Depois ele vai escrever para você. 

Victor- E vai colocar no correio e vai mandar pra mim. 

P- Ele vai mandar pra você. Só que você não vai receber na sua casa, 

você vai receber aqui. Você vai escolher um amigo. Que amigo você 

quer? O Carlos, o Gustavo, Pedro ou o Iago?  

Victor- Esse. 

P- O Carlos? Está bom. (Diálogo 23-05-2012).  

 

Assim as escolhas não são apenas quanto ao caractere que será utilizado para marcar a 

escrita convencional, mas vai desde a escolha do amigo, dos enunciados e das palavras, mas 

tudo isso direcionado para e pelo Outro. Dessa forma a escrita ganha sentido e deixa de ser 

realizada apenas como uma tarefa escolar. Escrever é mais que traçar ou juntar letras: é 

construir enunciados para o Outro. De acordo com Bakhtin  

[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor 

real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo 

social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um 

interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se 

tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for 

inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor 

por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). 

Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos linguagem 

comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no sentido 

figurado. (Bakhtin, 1992, p. 112, grifos do autor). 
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 A escrita só se realiza dentro do enunciado; por isso, um texto é sempre um diálogo 

entre duas pessoas. Quando se trabalha o ensino da língua como um ato cultural vivo, a 

criança não cria um texto apenas com foco nos recursos linguísticos, mas leva em consideração 

o seu interlocutor. Retomando a fala de Bakhtin, pode-se entender que o enunciado é o 

produto da interação entre as pessoas e, sem a interação, não há enunciado, e, 

consequentemente, a escrita como discurso não se realiza. Assim, sem o interlocutor não é 

possível a comunicação discursiva, porque a palavra sempre se dirige a alguém real, não 

abstrato. Desse modo, a apropriação da linguagem, seja oral ou escrita, se dá por meio das 

relações com outras pessoas, presentes ou não.  

Mergulhado nesse contexto de comunicação com o Outro, seu amigo correspondente, 

Victor inicia a elaboração da carta. Em seguida houve um diálogo para discutir a respeito do 

conteúdo da carta. Essa situação pode ser observada a seguir: 

 

P- O que é uma carta? 

Victor- Uma carta? Não sei. 

P- Como a gente faz uma carta, Victor? O que pode colocar na carta? 

Victor - Tudo. 

P- Tudo o quê? 

Victor- Sobre a vida dele. Se ele está bem?  

P- Pra perguntar se ele está bem, da vida dele, muito bem isso 

mesmo. 

Victor- Que eu ganhei uma mochila nova.  

P- Ah! É? Tudo isso pode colocar na carta? (Diálogo- 23-05-2012).  

 

Nessa situação de interação Victor vai aos poucos construindo a carta. Quando 

indagado sobre o que poderia ser colocado, ele responde que tudo, e prossegue dizendo que 

pode perguntar para o novo amigo Sobre a vida dele. Se ele está bem? e também falar da sua 

vida, até da mochila nova, que podem servir de apoio para construir seus enunciados. Isso 

demonstra que os caracteres escolhidos para marcar sua escrita não são apenas elementos 
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desprovidos de sentido, mas uma unidade, por fazer parte da palavra e do enunciado, enfim, 

do todo que compõe o ato discursivo. Victor escreve porque tem o que escrever, conforme 

aponta Vigotski (2009b, p. 66): 

[...] bem mais fácil e bem-sucedido quando se estimula a criança a 

escrever sobre um tema que para ela é internamente compreensível 

e familiar e, o mais importante, que a incentiva a expressar em 

palavras seu mundo interior. Muitas vezes a criança escreve mal 

porque não tem sobre o que escrever.  

 

Ao escrever uma carta, a criança elege temas e essa eleição acaba sendo um incentivo 

para prosseguir e aperfeiçoar sua escrita, mas quando não faz sentido, a apropriação passa a 

ser algo penoso e desinteressante.  

Após a discussão sobre o que poderia escrever na carta, Victor inicia a escrita sem 

intervenções para as escolhas dos caracteres utilizando o computador. Os diálogos abaixo 

registram um pouco do que Victor queria escrever e como ele grafou.  

 

P- Está bom? Então vamos lá, vamos escrever Marília. 

Victor- Marília? Cadê o M? 

P- Depois a gente vai continuar sua história, depois que a gente 

terminar sua carta e mandar, a gente continua sua história, tá? 

Marília.  

Victor- É letra de mão.  

P-Você quer escrever maiúscula, aperta o fixa ai fica maiúscula, agora 

pode escrever.  

Victor- Marília ma ma M A ri, que mais ?  

P- Marília. Agora o dia.  

Victor- O dia? 

P- Qual que é o dia? 

Victor- O número? 
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P- É pode colocar o número 23. 

Victor- 2 e 3. 

P- 23 de Maio.Você vai escrever maio aqui na carta.23 de Maio. 

Victor- Cadê o D e E? De ma ma M A M A maio io io L M O mo io N A 

O. Não sei. 

P- Maio. Escreve do seu jeito a gente vai arrumar depois. Não vai 

errado pra ele. A gente vai fazer igual ao gibi e a carta vai certinha 

pra ele. Aí depois que você já tiver feito sua história você pode 

mandar sua história pra ele ler.  

Victor- Pra ele? 

P- A gente manda na carta. 

Victor- Manda carta e a história? 

P- Mas primeiro a gente vai mandar a carta aí depois você vai 

terminar a história e a gente pode manda a carta e a história.  

Victor- Tudo junto? 

P- Tudo junto para ele ler. 

Victor- Aí falta envelope. 

P- Eu arrumo o envelope, está bom? 

Victor- Maio io de 2000 e... O.  

P- Isso maio de 2012. 

Victor- 2012 é o 2 d. (Diálogo- 23-05-2012). 

 

 Esse trecho do diálogo mostra o momento em que Victor vai escrever o cabeçalho da 

carta, Marília, 23 de maio de 2012. Para isso ele pronuncia Marília ma ma M A ri, que mais, 

depois Cadê o D e E? De ma ma M A M A maio io io L M O mo io N A O. Não sei. Grafa 

MAILAL23   DEMAO 122. Debruçado na construção de enunciados para seu amigo, escolhe os 

caracteres. Nesse diálogo é perceptível sua preocupação com o tipo de letra, com o uso de 

números e com a inserção do espaço.    
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 No trecho a seguir, Victor se dirige ao amigo à espera de resposta; as escolhas dos 

caracteres que, aparentemente, são elementos técnicos, tornam-se parte de um conjunto de 

significados dentro dos enunciados. Ao escrever a saudação, a preocupação inicial é com a 

construção de sentidos.  

Victor- Carlos  

P- Oi Carlos, você não vai escrever oi primeiro? 

Victor- Oi O O oi oi Carlos ca C está certo e A lo L O Carlos eu não sei 

o nome dele . 

P- Carlos. Escreve do seu jeito. Colocou o I e apagou Carlos. Oi Carlos, 

tudo bem?  

Victor- Oi O oi Carlos tu T e o U. Cadê o T T T T T T? T de tatu T de 

tesoura. Cadê o T T? [...] tu tu tu be be be B se eu colocar o B e o E 

fica be, não é? 

P-Isso. Está certo tudo bem? (Diálogo 23-05-2012). 

 

 Antes de escrever Oi Carlos, Victor pronuncia Oi O oi Carlos tu T e o U. Cadê o T T T T T 

T? T de tatu T de tesoura. Cadê o T T? e para escrever tudo bem? Pronuncia – tu tu tu be be be 

B se eu colocar o B e o E fica be, não é? E grafa OCALO       TOBE. Após a escrita do cabeçalho e 

da saudação, Victor se debruça para escrever o texto. Por ser sua primeira carta recebe auxílio 

na construção dos enunciados: 

P- [...] Agora você pode falar de você, como é seu nome, quantos 

anos você tem, agora vamos falar de você pra ele.  

Victor- De mim? 

P-Você pode perguntar alguma coisa pra ele. Vai lá, você pode falar 

de você , como você se chama e quantos anos você tem. 

Victor- Você já sabe que tenho oito, né? 

P- Eu sei. Mas o Carlos, sabe? 

Victor- Não, não sabe de mim. 

P- Não sabe de você, não te conhece e não sabe como você é. 

(Diálogo 23-05-2012). 
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  Esse momento foi importante para Victor, porque ele pode escrever sobre algo que 

conhece bem, confirmando o que afirma Vigotski, citando, Blonski: 

  ‘Deve –se ensinar a criança’, diz Blonski, ‘a escrever somente sobre 

o que ela conhece bem, sobre algo que pensou muito e 

profundamente. Não há nada mais nocivo para ela do que lhe 

apresentar temas sobre os quais nunca pensou e sobre os quais 

tem muito pouco a dizer. Isso significa educar um escritor 

superficial e sem conteúdo. Para educar um escritor na criança 

deve-se desenvolver nela um forte interesse pela vida à sua volta. A 

criança escreve melhor sobre o que lhe interessa, principalmente se 

compreendeu bem o assunto’. (Blonski, 1884-1942 apud Vigotski, 

2009b, p. 66). 

   

 Sendo assim, quanto mais a criança conhecer sobre aquilo que vai escrever, mais ela 

irá se interessar. É preciso que elas tenham acesso aos mais variados conhecimentos 

produzidos socialmente, pois com certeza terá sobre o que escrever. Portanto, ao falar de sua 

vida, Victor tinha o que escrever. O diálogo a seguir destaca a intervenção da pesquisadora 

para a construção dos enunciados.  Neste momento da escrita da primeira carta, ela retoma os 

enunciados construídos por Victor para instigá-lo à construção de novos.  

P- Vamos ver o que a gente já escreveu ai? Eu me chamo Victor e 

tenho oito anos. 

Victor- Eu vou fazer nove.  

P- Depois você pode colocar que vai fazer nove. Que mês? 

Victor- Das férias. 

P- Você já escreveu eu me chamo Victor e tenho oito anos . Que 

mais? 

Victor- Eu vou colocar que série ele está? 

P- Você vai colocar que faz aniversário em julho? 

Victor- Eu já escrevi oi tudo bem? 
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P- Já. Você escreveu assim oi carlos, tudo bem? Eu me chamo Victor e 

tenho oito anos. E agora o que você vai escrever aí para ele? Você 

não vai colocar que faz 9 em julho? 

Victor- Nove? 

P- É. 

Victor- Nove é esse daqui, né? 

P- Ahan. (Diálogo-01-06-2012). 

 

 A criança faz as escolhas inseridas em uma situação de comunicação discursiva. As 

marcas deixadas indicam que Victor utiliza recursos e caracteres presentes no sistema gráfico, 

como espaço, letras maiúsculas, minúsculas, pontos e tipos diferentes de letras, enfim todas as 

escolhas são direcionadas para o Outro, seu amigo. A Figura 1 exibe a primeira carta escrita 

por Victor sem intervenções, com os enunciados construídos anteriormente e o que ele 

grafou. A Figura 2 mostra a reescrita, da maneira como foi enviada para seu amigo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Primeira carta escrita por Victor sem intervenções. (23-05-2012).  

  

MAILAL23   DEMAO 122  Marília, 23 de Maio de 2012 

OCALO       TOBE   Oi Carlos, tudo bem? 

ENIMOBAVICTOR8DOSEFASO9EIJORO  Eu me chamo Victor , tenho 8 anos e faço 9 em julho. 

COSETECOSRCETA  Quantos anos você tem? Qual série você está? 

EITOCOLAE.E.BENEDITO          DE ABU  Eu estudo na E.E. Benedito Alves. 

ESACOSIDE  Eu já conheço sua cidade. 

AeutodebegabepuaIFOGOBECA;  Eu gosto de brincar de perua. E você gosta de brincar? 

SÃO  Tchau  

 VICTOR 
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 Figura 2- Reescrita da primeira carta escrita por Victor (08-08-2012).  

 Victor utiliza as letras maiúsculas e minúsculas indiscriminadamente. A letra maiúscula é 

um sinal ideográfico, que não tem relação com o som. Bajard (2012, p. 84) destaca que esse 

tipo de letra não possui muitos traços visuais distintos por ter o mesmo tamanho; em 

contrapartida, na letra minúscula há mais traços visuais distintos, pois possui hastes 

ascendentes ou descendentes e sem hastes. Ainda segundo Bajard 

Escrever uma palavra com o computador supõe manipular essas 

unidades gráficas. A relação da letra com o fonema passa assim para 

um segundo plano. Numa época em que as crianças usam o teclado 

antes do lápis e os adolescentes manipulam com habilidade o celular, 

no qual a mesma tecla comanda três ou quatro letras, é necessário 

estar atento ao funcionamento do sistema gráfico sem ficar preso 

exclusivamente a sua dimensão alfabética. Nessa perspectiva, todos 

os grafes (letra, minúscula, acento, pontuação, espacejamento) se 

tornam unidades de uma segunda articulação no nível visual. (Bajard, 

2006, p. 499).  

 

 Conforme destaca o autor, a escrita como sistema gráfico endereçada aos olhos é 

prioridade quando se utiliza o computador, já que a relação grafofônica passa a um segundo 

plano. No trecho a seguir, Victor escolhe os acentos durante a escrita e reescrita da resposta 

da primeira carta recebida.  

Marília, 08 de agosto de 2012. 

Oi Carlos, tudo bem? 

Eu me chamo Victor, tenho 8  anos e faço 9 em 16 de janeiro. 

Quantos anos você tem? 

Qual série você está? 

Eu estudo na E. E. Benedito Aves. 

 Eu já conheço sua cidade. 

Eu gosto de brincar de perua e você gosta de brincar? 

tchau 

Victor 
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P- Tem um acentinho no A. Qual é o acento que tem no A? 

Victor- Esse daqui, não é? 

P- É. Qual é esse acento: é o circunflexo ou o agudo? 

Victor- Agudo. 

P- Como você coloca o acento? Você vai lá aperta o acentinho e 

aperta o A. 

Victor- Nossa! Só aperta e já sai com o acento! (Diálogo- 15-08-2012).  

 

P- Então vai lá Marília 

Victor- Mari cadê o til aqui? Está aqui Oh. Qual é? Esse daqui, não é? 

P- É o Shift e o acento. (Diálogo- 04-10-2012). 

 

Victor- A brincadeira é a seguinte. 

P- Ah! A brincadeira é a seguinte. Vai lá 

Victor- É. É o E e o acentinho? 

P- Isso! O E e o acento. 

Victor- Cadê o acento aqui? 

P- Aqui oh.  

Victor- É. (Diálogo- 07-11-2012).  

 

No primeiro diálogo Victor é provocado para que utilize o acento, já nos outros dois, é 

ele quem toma a decisão de utilizá-los. Apesar de não saber nomeá-los, ele os utiliza 

adequadamente; isso pode ser observado nas falas Mari cadê o til aqui? E cadê o acento aqui?. 

Isso demonstra que a criança não precisa, primeiramente, aprender a nomear os caracteres 

para depois utilizá-lo; ela vai aos poucos deles se apropriando à medida que os vai utilizando. 

O teclado contribui para essas escolhas, porque oferece o acento diante dos olhos, que é um 

caractere não colocado à disposição pela escola no início da alfabetização, mas que marca a 
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ortografia de palavras. A regra fonética ensinada pela escola é apropriada pela criança e por 

isso a referência passa a ser a oralidade, ao invés de ser o caractere da escrita.  

  O uso do teclado amplia a visão das crianças sobre os caracteres utilizados para grafar 

a escrita, porque elas têm diante dos olhos não apenas as letras, mas o espaço, os acentos, a 

maiúscula/minúscula, logo encontram diversas teclas com funções que ajudam na escrita, 

porque,  

[...] a língua escrita não é mera duplicação da língua oral: o texto 

sonoro não se reduz à concatenação dos fonemas, tampouco o texto 

gráfico se reduz à concatenação das letras. A língua escrita possui, 

além dos grafemas, um código ideográfico, dentro do qual o 

espacejamento é o elemento mais relevante. (Bajard, 2007, p. 30).  

 

 As escolhas vão além da pronunciação, já que existem os caracteres sem valor sonoro 

ou com relação de infidelidade, como por exemplo, na palavra Sabrina e Cecília, elas possuem 

“mesmo som, letra diferente.” (Bajard, 2012, p. 81), e o mesmo ocorre com diversas palavras e 

letras. Outro exemplo seria a palavra mau e mal, o que as alteram não é som, porque as duas 

representam o fonema /u/, mas o significado. Assim, durante a escrita surgem as perguntas 

sobre a função das diversas teclas. Os diálogos abaixo mostram o momento em que Victor 

pergunta sobre a letra maiúscula.  

Victor- Cadê o negócio que muda? 

P- Para deixar maiúsculo? 

Victor- Ahan. 

P- É o fixa aqui. (Diálogo- 11-04-2012). 

 

Victor- Nove em. Está letra de mão. 

P- Faço nove em julho. 

Victor- Letra de mão. 

P- Letra de mão? É letra minúscula. 

Victor- É aqui, não é? 



 

Parte II |Pág. 1831  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

P- É no fixa que deixa a letra maiúscula. Tem que apertar e deixar, 

agora vai. (Diálogo- 01-06-2012). 

 

 Victor questiona o uso da letra minúscula e maiúscula. No primeiro diálogo pergunta 

qual seria a tecla que deveria apertar para escrever de letra maiúscula, mas a princípio não 

esclarece o motivo de querer utilizá-la. De acordo com Bajard o  

 

A experiência mostra que a presença da letra maiúscula distinta das 

demais letras favorece a descoberta do sentido da escrita, já que a 

primeira fica à esquerda. Por essa particularidade, o objeto gráfico 

não se comporta exatamente como um objeto comum. Além dessa 

“lateralização” da escrita, a criança é levada a discriminar outras 

variáveis pertinentes, como os acentos – Débora/ Debora -, enquanto 

a diferença de fontes, /a/ versus /a/, não é significativa. (Bajard, 

2012, pp. 84-85).  

 

 

 A letra maiúscula utilizada com as demais ajuda a criança a compreender a 

direção da escrita e também outros caracteres, como o acento. Segundo Bajard, uma 

das razões para o uso da caixa dupla no início da alfabetização seria o respeito ao 

nome próprio, porque  

[...] a presença da maiúscula no nome próprio é uma marca da escrita 

sem correspondência na língua oral. O uso exclusivo da maiúscula, 

como é praticado tradicionalmente, anula essa característica. Por que 

escolher uma tipografia – a maiúscula (caixa- alta)- na qual não se 

manifesta essa especificidade da escrita? Vale a pena mostrar à 

criança que seu nome possui um mérito que as outras palavras da 

língua não possuem. (Bajard, 2012, p. 54). 

 

 

 Diante das discussões sobre caixa simples ou dupla, o que não se tem claro é 

que ao utilizar a caixa dupla, a escrita ganha autonomia em relação ao oral e acentua a 

distinção entre os caracteres.  
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 Portanto, o computador é uma ferramenta essencial, pois possibilita o 

contato com os diferentes tipos e fontes de letras que circulam na sociedade. Além 

de utilizar a letra maiúscula e minúscula, é possível alterar para tipos de letras até 

então desconhecidos, utilizando o recurso tipo de fonte, presente no programa Word. 

Segundo Bajard “Rejeitar o índice maiúscula/minúscula com o pretexto de que ele não 

corresponde a nenhum índice sonoro resulta em apagar a mais evidente marca 

sintática da frase”. Esse tipo de letra é uma marca da escrita, não tem relação com o 

som, pois é visual. O seu uso adequado muda o significado de uma palavra, marca 

parágrafos e diferencia nome próprio de substantivo.  

 

Considerações finais 

 O computador foi um instrumento importante na construção das cartas, pois ao 

utilizar o teclado, a criança tem acesso ao conjunto de caracteres; além disso, ele 

permite ampliar a visão a respeito da escrita e desmontar o conceito da escrita como 

simples ato motor.  

 A criança utiliza diversos recursos ao escrever utilizando o computador e se apropriam 

da escrita com todas as regras e convenções, quando inseridas em situações discursivas, 

mesmo quando possui algum tipo de deficiência. Portanto o ensino da língua viva permite que 

a criança seja inserida em algo construído historicamente, de modo que seu aprendizado não 

se restrinja à aquisição de elementos técnicos, mas seja feito com base na apropriação das 

funções sociais da escrita. Sendo assim mergulhada no mundo da cultura escrita, a criança se 

apropria deste bem cultural, da maneira como é utilizado pela sociedade e vai aos poucos 

superando suas limitações. 
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Resumo: Nas últimas décadas, a inclusão tem sido alvo de muitos estudos no campo da 

Educação e nas áreas de interface, visando avaliar e propor políticas públicas e práticas 

escolares que promovam ambientes escolares inclusivos. A formação da comunidade 

escolar para construir uma escola de boa qualidade para todos se apresenta como 

necessidade proeminente. Em vista de tal necessidade, esta pesquisa tem o objetivo de 

analisar como a formação na graduação em Pedagogia pode caminhar numa perspectiva 

inclusiva. A base da coleta de dados constitui-se de planos de ensino de disciplinas com 

conteúdos de Educação Especial e/ou Inclusiva (EE/I), de cursos de Pedagogia, de 

instituições públicas e privadas de ensino superior, da microrregião São Paulo. Os 

elementos que delineiam as disciplinas (objetivos, conteúdo programático, 

procedimentos de aula e avaliação) foram registrados e categorizados em planilhas. 

Também, foram investigadas concepções de especialistas, ou seja, professores doutores 

que atuam (ou atuaram) em disciplinas relacionadas à EE/I, em cursos de Pedagogia, em 

instituições de ensino superior. Para a coleta com os especialistas, utilizou-se a técnica 

Delphi, por meio da qual se levantaram ações a serem possibilitadas nos cursos de 

Pedagogia para uma orientação inclusiva na formação de professores e conteúdos de 

disciplinas de EE/I. Essa coleta foi realizada por meio de questionários encaminhados 

por correio eletrônico em três etapas: na primeira solicitou-se que levantassem cinco 

ações para os cursos de Pedagogia e cinco conteúdos para as disciplinas de EE/I; na 

segunda o rol de ações e conteúdos sumarizados foi encaminhado aos especialistas para 

que atribuíssem valoração; e na terceira foram encaminhadas apenas as ações e os 
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conteúdos com escores iguais ou superiores ao quartil 3 para que elaborassem um 

parecer sobre esses itens. Os resultados provenientes das duas fontes de dados 

revelaram certa articulação ao observar o destaque para vivência, pelos graduandos da 

Pedagogia, de práticas educacionais que caminhem numa perspectiva inclusiva, a 

começar nos próprios cursos de graduação que devem primar pela atuação articulada 

entre os docentes do ensino superior, salientando-se inclusive a transversalidade dessa 

temática em outras disciplinas. Predominou o destaque de que não é apenas o curso de 

disciplinas relacionadas ao tema que favorecerão uma formação inclusiva pelos futuros 

professores: é fundamental que a inclusão seja alvo de iniciativas de ensino também em 

outras disciplinas, de pesquisa e de extensão. Por fim, os dados deste estudo oferecem 

subsídios para reflexões e discussões, entre docentes de Pedagogia, sobre iniciativas 

possíveis para o gerenciamento de uma formação inicial de professores que considere a 

inclusão educacional.  

Palavras-Chave: Formação do professor. Educação inclusiva. Educação especial. 

Técnica Delphi. 

 

Abstract 

In recent decades, the inclusion has been the subject of many studies in the field of 

Education and its interface areas, aiming to evaluate and propose public policies and 

school practices that promote inclusive school environments. The school community 

formation to build a good quality school for everyone presents itself as prominent 

need. Due to this need, this research aims to analyze how an Undergraduate Program 

in Education can go towards an inclusive perspective. The basis of the data collection 

consisted of: syllabuses with content about Special and/or Inclusive Education from 

Pedagogy Undergraduation Courses in public and private higher education institutions 

in São Paulo’s region. The elements that outlined the subjects (objectives, contents, 

teaching and assessment procedures) in the syllabuses were recorded and categorized 

into spreadsheets. To collect from the experts, we used the Delphi technique, through 

which we came up with actions to be implementes in Pedagogy courses for an 

inclusive orientation in the teacher’s education and in the S/IE subjects syllabuses. The 

data was collected through questionnaires sent by e-mail in three stages: in the first 
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the respondents were elicited to suggest five actions for Pedagogy courses and five 

content to be included in the syllabuses of S/IE subjects; in the second one, the list 

with summarized actions and content was fowarded to some field experts for 

evaluation (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree and strongly 

disagree); and in the third there were sent only the actions and content with scores at 

or above the third quartile for the respondents to draw up an opinion on these items. 

The results from the three data sources revealed some articulation in observing how 

the alumni in the Pedagogy Undergraduation emphasizes on experience, instructional 

practices that walk towards an inclusive perspective, starting in their own 

undergraduate courses which should prioritize an articulated action between 

professors, even emphasizing this transversal theme in other subjects. It was 

noteworthing that it is not only the subjects related to the theme that will promote an 

inclusive training for prospective teachers; it is essential that the inclusion is a target of 

education initiatives in other disciplines, in research and extension. Finally, our data 

provide input for reflection and discussion among Pedagogy professors about possible 

initiatives for the management of an initial teacher education that considers the 

educational inclusion. 

Keywords: Teacher education. Inclusive education. Special education. Delphi Method. 

 

 

1 Introdução 

Nas últimas décadas, a inclusão tem sido alvo de muitos estudos na Educação e 

nas áreas diversas de interface, levantando debates acerca das políticas públicas e 

práticas. A inclusão social constitui a garantia do acesso contínuo ao espaço comum da 

vida em sociedade para todas as pessoas, “sociedade essa que deve estar orientada por 

relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, 

de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 

qualidade, em todas as dimensões da vida” (Brasil, 2001a, p. 20). Significa ser um 

membro ativo da sociedade, tendo todas as pessoas os mesmos direitos e deveres 

independentemente das particularidades pessoais. 



 

Parte II |Pág. 1837  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Especificamente na área educacional, há o direito que assegura aos alunos com 

necessidades especiais o recebimento, sempre que possível, dessa educação nas 

escolas regulares (Brasil, 1996; 2001ª; 2001b). A escola regular deve se organizar para 

acolher todos os alunos e oferecer-lhes condições objetivas de aprendizagem para que, 

desse modo, destaquem-se os princípios da educação inclusiva.  

O planejamento e a operacionalização de propostas educacionais pautadas no 

paradigma inclusivo no Brasil encontram limites e dificuldades. Estudos apontam que o 

principal obstáculo é o despreparo dos professores para lidar com alunos com 

necessidades educacionais especiais (Bueno, 1999, Glat e Ferreira, 2003 & Sant’ana, 

2005).  

Nesse interregno, este estudo tem o objetivo de analisar a formação inicial de 

professores, tendo como referência os planos de ensino de disciplinas com conteúdos de 

Educação Especial e/ou Inclusiva (EE/I), de cursos de Pedagogia, de instituições 

públicas e privadas de ensino superior, da microrregião São Paulo, Brasil e concepções 

de especialistas, professores doutores, que atuam (ou atuaram) em disciplinas de EE/I, 

em cursos de Pedagogia no Brasil, com o olhar voltado para os aspectos prioritários e 

condizentes com a formação do docente com orientação inclusiva. 

 

2 Contextualização Teórica 

A inclusão social nos remete ao questionamento acerca das relações 

estabelecidas entre as pessoas que devem ser pautadas no acolhimento das diferenças; 

partem do pressuposto de que cada sujeito se constitui também na sua relação com o 

outro. Conforme Macedo (2005, p. 22), “[...] na relação quem nos define são também os 

outros com quem nos relacionamos, pois somos definidos por esse jogo de posições que 

nos situa uns em relação a outros de diversos modos”. A inclusão implica compreender 

o todo tendo em vista essa relação de interdependência, na qual cada sujeito é dotado 

dos mesmos direitos e deveres independentemente das particularidades pessoais, em 

contraposição a uma lógica classificatória, na qual os que não pertencem a categorias 

tidas como ideais são “[..] designados pelo termo ‘sem’: sem-terra, sem-teto, sem 

projeto” (Macedo, 2005, p. 20). 

Os direitos humanos, a democracia e a paz são condições fundamentais no 
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movimento histórico: “sem democracia, não existem as condições mínimas para a 

solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos 

cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos 

fundamentais” (Bobbio, 2004, p. 1). Em termos históricos, a sociedade tem caminhado 

na perspectiva da inclusão; direitos foram modificados e conquistados processualmente. 

Todavia, o principal desafio constitui as garantias desses direitos, como afirma Bobbio 

(2004, p. 25): “[...] o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do 

homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. Trata-se da busca de 

meios seguros para garanti-los. É preciso caminhar numa perspectiva em que a 

competitividade dê lugar ao respeito à diversidade e a prática de cooperação e 

solidariedade (Mazzotta, 2008, p. 166). Embora pouco adiante agir isoladamente no 

nível micro para a garantia dos direitos, a educação tem uma atribuição fundamental no 

rompimento com a passividade pelo homem na busca de meios para a transformação de 

sua condição. 

Em vista de uma perspectiva educacional inclusiva, os moldes sob os quais se 

configura a formação de professores têm sido uma preocupação na área educacional. A 

Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 

Básica, que definiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, especificou a necessidade da existência de professores de classes comuns 

capacitados e professores especializados em Educação Especial (Brasil, 2001a). Os 

primeiros devem ter em sua formação, de nível médio ou superior, conteúdos a respeito 

de Educação Especial, para que percebam as necessidades, flexibilizem as ações 

pedagógicas e avaliem continuamente os processos educativos, atuando sempre em 

equipe numa perspectiva inclusiva. Os segundos, por sua vez, são os profissionais com 

competências para “identificar as necessidades educacionais especiais para definir, 

implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 

adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas” e 

oferecer suporte ao professor do ensino regular (Brasil, 2001b, p. 4). 

Nesse sentido, Bueno (1999) e Glat e Pletsch (2004) sublinham a necessidade da 

existência de professores generalistas do ensino regular, com um mínimo de 

conhecimento e prática para o ensino na diversidade, e professores especialistas, com 
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conhecimentos das necessidades especiais para o atendimento direto desse alunado e 

orientação aos professores generalistas.  

Para suprir tal necessidade de formação docente, as instituições de ensino 

superior têm inserido em seus cursos de licenciatura e, especificamente, na Pedagogia, 

ao menos uma disciplina com conteúdos da Educação Especial, também por 

determinação da Portaria Ministerial nº 1.793, publicada em dezembro de 1994 (Brasil, 

1994), que recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político-educacionais da 

normalização e integração da pessoa portadora de necessidades”. Entretanto, o 

oferecimento de apenas uma disciplina com conteúdos a respeito de crianças com 

necessidades especiais, sem a reflexão acerca das potencialidades e individualidades 

humanas e a articulação com as demais disciplinas, pode gerar práticas segregacionistas 

(Glat & Pletsch, 2004; Miranda, 2011). 

 Para contrapor-se a essa realidade, é fundamental, além de oferecer disciplinas 

com conteúdos de Educação Especial, que os princípios da educação inclusiva sejam 

amplamente debatidos e discutidos em todo o processo de formação, envolvendo o 

coletivo de docentes dos cursos de licenciaturas. Além da capacitação didático-

pedagógica para lidar com a diversidade, é imprescindível que os professores 

desenvolvam atitudes favoráveis em relação aos princípios e práticas inclusivas. 

Devem-se priorizar condições que permitam ao professor analisar a sua prática, criticá-

la, revisá-la, flexibilizá-la e fundamentá-la em uma atuação conjunta com os demais 

profissionais do ambiente escolar inclusivo. Nesse sentido, não é suficiente somente o 

domínio de conhecimentos vinculados às áreas específicas; é necessário também avaliar 

criticamente a própria atuação e seu contexto, além de saber interagir cooperativamente 

com a comunidade escolar.  

  

3 Contextualização Metodológica 

Esta pesquisa teve dados provenientes de planos de ensino de disciplinas de EE/I 

de cursos de Pedagogia, de instituições de ensino superior da microrregião São Paulo, 

formada por São Paulo e Grande ABC, Brasil, que atenderam a solicitação do envio de 

planos de ensino relacionados ao tema.  

Inicialmente, realizou-se o levantamento de cursos de Pedagogia da referida 
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região que tinham disciplinas com tal enfoque. Do total de 69 instituições de ensino 

superior com cursos de Pedagogia cadastrados no Guia do Estudante Abril de 

2010/2011, apenas 37 informam, em seus sítios on-line – fontes de consulta para a 

delimitação das instituições com cursos de Pedagogia, a presença de disciplinas de EE/I. 

Para os coordenadores desses cursos, foi solicitado, via endereço eletrônico, o envio do 

plano de ensino de disciplinas do curso de Pedagogia com tal enfoque de conteúdo. 

Desse total, responderam 11 cursos, enviando o total de 14 planos de ensino.  

Após composição da amostra de planos de ensino, foram identificados e 

registrados em uma planilha do Excel: os títulos das disciplinas, as cargas horárias, os 

objetivos, os conteúdos programáticos, os procedimentos de ensino, os instrumentos de 

avaliação e as bibliografias básicas e complementares. 

Além da coleta em planos de ensino, outro procedimento de coleta de dados foi 

o Delphi, que consiste num método de comunicação estruturada (por etapas) em grupo 

para lidar com um problema complexo (Linstone & Turoff, 2002). De modo semelhante 

ao grupo focal, favorece a decisão coletiva, com a especificidade de ser desenvolvida 

via correspondência virtual, com o intuito de gerar consenso grupal. 

Foram participantes do Delphi professores doutores que, em seus currículos 

Plataforma Lattes, especificaram a Educação Especial como área de atuação e que 

atuam (ou atuaram) em disciplinas nessa área em cursos de Pedagogia no Brasil. De um 

levantamento nos currículos, 110 especialistas em potencial para participação neste 

estudo foram convidados, via correspondência eletrônica, para participarem do Delphi, 

tendo respondido afirmativamente ao convite 33 especialistas.  

Com a equipe formada, foi elaborado um questionário encaminhado aos 

especialistas pela facilitadora – que neste estudo foi uma das autoras, sendo concedido o 

prazo de 15 dias aproximadamente para o retorno das respostas. Esse questionário teve 

o objetivo de conhecer as ações a serem possibilitadas nos cursos de Pedagogia para a 

formação de professores em uma perspectiva inclusiva, bem como os conteúdos das 

disciplinas de EE/I.  

Com as respostas dos participantes, advindas da primeira rodada de questões, 

foram elaboradas duas listagens: uma com as condições gerais para a formação do 

professor na Pedagogia e outra com a especificação dos conteúdos das disciplinas de 
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EE/I. Essas listagens foram encaminhadas aos especialistas, numa segunda rodada, 

para que estes atribuíssem valoração para cada um dos pontos especificados em ambas 

as listagens, considerando-se a escala Likert, de 0 a 5 pontos. 

Organizaram-se duas novas listagens formadas por itens que receberam 

valorações mais altas (acima do quartil 3), que foram encaminhadas aos especialistas, 

numa terceira rodada, para a elaboração de pareceres. 

 

4 Resultados e Discussão 

Inicialmente, são apresentados os conteúdos programáticos de disciplinas de 

EE/I que compuseram a amostra deste estudo e, na sequência, as ações a serem 

possibilitadas nos cursos de Pedagogia e conteúdos de disciplinas de EE/I com 

valorações mais altas especificadas pelos especialistas que participaram do Delphi.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Distribuição de frequências, em números absolutos e relativos, dos conteúdos 

sobre EE/I apresentados nos planos de ensino. 

 

Conteúdo Programático 

TOTAL 

PLANOS 

 

%* 

Inclusão e diversidade 12 92 

Políticas e legislação 9 69 

Histórico da Educação Especial e inclusão 9 69 

Deficiência visual 6 46 

Deficiência mental/intelectual 6 46 

Deficiência física 6 46 

Cotidiano e prática em sala de aula 6 46 

Adaptação curricular 6 46 

Deficiência auditiva 5 38 

Formação e atuação do professor 5 38 

Altas habilidades ou superdotação 4 31 

Transtorno global do desenvolvimento 4 31 
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Tecnologia assistiva, acessibilidade, serviços e 

recursos de apoio 

3 23 

Reorganização da escola e projeto pedagógico 3 23 

Conceitos de deficiência, necessidades educacionais 

especiais, dificuldades, síndrome e doença 

3 23 

Família 2 15 

LIBRAS 2 15 

Negritude e questões raciais 2 15 

AEE 2 15 

Síndromes, problemas de aprendizagem e bullying 2 15 

Inclusão da mulher, do pobre, do idoso e do índio  1 8 

Deficiência múltipla e surdocegueira 1 8 

Aprendizagem cooperativa 1 8 

Gênero, homossexualidade, vulnerabilidade social, 

índio e multiculturalismo 

1 8 

Trabalho 1 8 

        * Porcentagem calculada em relação ao total de 12 planos de ensino 

 

Conforme a Tabela 1, os maiores percentuais (92% a 69%) concentram-se nas 

categorias: inclusão e diversidade, políticas e legislação e histórico da Educação 

Especial e inclusão. 

Nos planos de ensino em geral, há uma ênfase na compreensão histórica e social 

do atendimento às necessidades educacionais especiais nas escolas, bem como de 

questões políticas por serem elementos direcionadores das ações, requerendo, então, 

compreensão e análise crítica de modo a formar profissionais que sejam protagonistas 

do empreendimento de práticas que favoreçam a diminuição do hiato entre políticas e 

realidade vivenciada, pois, como indicou Bobbio (2004), os desafios atuais relacionam-

se muito mais a fazer valer os direitos conquistados legalmente em práticas.  

O conteúdo mais presente nos planos “inclusão e diversidade” reconhece a 

inclusão como meio de possibilitar uma educação de boa qualidade para todos, na qual 

sejam possibilitadas mediações e condições escolares em geral que viabilizem o 

aprendizado de todos, tendo em vista que a sociedade é formada por pessoas que se 

constituem em processos e resultados das relações sociais e que, nesse relacionamento, 

há grupos minoritários que são alvo de exclusão, que têm seus direitos legais negados 
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em vias práticas. Grupos com particularidades étnico-raciais, culturais e linguísticas, 

pessoas com deficiências e outras minorias não primadas pela sociedade compõem tal 

diversidade. Diante dessa compreensão, as mudanças, as transformações devem partir 

do coletivo e não simplesmente dos grupos denominados subalternos.  

No âmbito escolar, há que se preocupar com a organização de uma dinâmica 

aberta a essa diversidade, que a acolha e supere a desigualdade no acesso ao saber e à 

cultura, pois a sociedade é constituída pela heterogeneidade. Assim como os saberes 

históricos e políticos, os fundamentos inclusivos e a diversidade são também essenciais 

ao se considerar uma educação para todos, o que se apresentou na maioria dos planos de 

ensino que compuseram a amostra deste estudo. 

Foram também categorias correntes: deficiências visual, intelectual, física e 

auditiva, formação e atuação do professor, cotidiano e prática em sala de aula e 

adaptação curricular (de 46% a 38%). Essencialmente nas categorias referentes à 

população-alvo, emerge o questionamento quanto à ênfase do trabalho com ela. Os 

saberes vinculados a essa população ora fortalecem o modelo biomédico, ora o 

modelo que considera a deficiência em sua dimensão sociológica e política.  

Pela participação no Delphi, na primeira etapa, os especialistas especificaram 

43 ações a serem realizadas nos cursos de Pedagogia, tendo sido selecionadas na 

terceira etapa 13 delas por totalizarem escores mais altos, com escore igual ou maior 

que o quartil 3, conforme lista seguinte: 

(A) Estágio em escolas regulares pautadas na educação inclusiva; 

(B) Projetos de extensão, pesquisa e iniciação científica sobre educação 

inclusiva; 

(C) Melhora na qualidade dos cursos de Pedagogia para formar bons 

professores; 

(D) Práticas e vivências de ensino inclusivo em diferentes contextos e com 

alunos com diferentes deficiências ou outras necessidades especiais; 
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(E) Articulação de atividades acadêmicas com a pós-graduação sobre a 

temática; 

(F) Acompanhamento à inclusão de graduandos com deficiência matriculados 

na universidade; 

(G) Disciplina com foco na inclusão escolar e no papel do professor 

comprometido com a aprendizagem de todos os alunos; 

(H) Articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e planejamento 

colaborativo entre professores da Pedagogia; 

(I) Biblioteca virtual acessível a pessoas com deficiência visual; 

(J) Transversalidade dos temas relacionados à EE/I no currículo do curso; 

(K) Discussão nos conselhos do departamento de Educação sobre a inclusão e 

possibilidades de trabalho nas diversas disciplinas; 

(L) Análise da legislação brasileira relativa à educação inclusiva e de conceitos 

de inclusão; e 

(M) Grupos de estudo e pesquisa sobre educação inclusiva. 

Os especialistas, em geral, indicaram a relevância do conjunto de ações 

formado nas etapas anteriores, tal como mostram os relatos seguintes: 

Considero bastante pertinentes todos os itens que foram elencados 

pelos participantes de sua pesquisa para uma formação consistente 

de nossos alunos dos cursos de Pedagogia voltados para educação 

inclusiva (relato de Amanda23) 

 

Articulando teoria e prática e possibilitando pensar a pesquisa no 

contexto da formação, os 13 itens demonstram uma articulação 

                                                             
23 Todos os nomes apresentados neste estudo são fictícios. 
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interna importante no sentido de permitir que a formação geral, 

inclusive, se veja enriquecida pelas contribuições que daí resultarão 

(relato de Tamires). 

 

Como um item prioritário em Pedagogia, recebeu destaque a “Transversalidade 

dos temas relacionados à EE/I no currículo do curso”, o que pode ser observado nos 

trechos seguintes. 

[...] a Transversalidade dos temas relacionados à educação 

especial/ inclusiva no currículo do curso, seria a ação mais 

pertinente a fim de consolidarmos uma formação geral e 

consistente, voltada para a efetivação de práticas pedagógicas 

inclusivas. Sairíamos da vertente da formação isolada, específica, 

que em meu parecer reforça a individualização da formação (relato 

de Marcela).  

 

[...] ressaltamos a importância do item “Transversalidade dos temas 

relacionados à Educação Especial/ Inclusiva no currículo do curso”, 

uma vez que, historicamente (e continua) a Educação Especial tem 

ficado como responsável pelas atividades e ações no campo da 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 

(destaque para a transversalidade) [...]. Também se faz necessário 

ter clareza das atribuições dos profissionais especializados e dos 

professores regulares para que ambos possam atuar de forma 

colaborativa (relato de Ieda). 

 

Esses relatos apontam que é essencial a articulação entre as áreas Educação e 

Educação Especial, rompendo com o que Ieda apresenta: que os profissionais da 

Educação Especial fiquem responsáveis por particularidades da inclusão. Essa é uma 

questão presente em Glat e Pletsch (2004) e Miranda (2011), ao afirmarem que, 

quando disciplinas voltadas para a área não são acompanhadas da reflexão acerca das 

potencialidades e individualidades humanas e da articulação com as demais 
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disciplinas, podem-se gerar práticas segregacionistas que promovam a 

dicotomização entre os conhecimentos referentes à Educação Especial, possibilitados 

em disciplinas específicas do curso de Pedagogia e com procedimentos de ensino e 

currículo extremamente diferenciados, e os conhecimentos referentes ao ensino 

regular, construídos nas demais disciplinas da grade curricular do curso de Pedagogia. 

Para contrapor-se a essa possibilidade, é fundamental, além de oferecer disciplinas 

com conteúdos de EE/I que os princípios da educação inclusiva sejam amplamente 

debatidos e discutidos em todo o processo de formação, ao capacitar os professores a 

reconhecerem as necessidades de seus alunos, a empreenderem um trabalho 

inclusivo, a flexibilizarem a ação pedagógica e, no trabalho articulado com o professor 

especializado, a fazerem as adaptações curriculares. 

Os especialistas destacam também a necessidade de um trabalho coletivo 

também entre os professores de Pedagogia, privilegiando a transversalidade de cada 

disciplina. A atuação conjunta entre os profissionais do curso de Pedagogia é uma 

condição, dentre outras, para os graduandos vivenciarem uma experiência de trabalho 

colaborativo para além daquela que desenvolverão em sua futura atuação profissional.  

 

[...] os itens acima, deveriam ser estudados e aprofundados pelo 

grupo que organiza a grade curricular de um Curso de Pedagogia, 

sem reservas de áreas. [...] O domínio dos conhecimentos levaria à 

constituição da equipe, e assim o debate sairia do senso comum para 

a construção de objetivos coletivos oriundos das trocas. Todos 

cresceriam, dando origem a novos grupos de estudo e pesquisa. 

Nesses, os alunos da Pedagogia certamente seriam os mais 

beneficiados. Logo, teríamos a ampliação de conhecimentos, 

alicerçados na ampliação do coletivo, e, portanto a melhora da 

qualidade do curso (relato de Renata). 

 

[...] A orientação inclusiva precisa estar presente em toda a equipe de 

professores que ministram as disciplinas, supervisionam estágios e 
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orientam atividades relacionadas à pesquisa ou extensão (relato de 

Daniela). 

 

O acesso ao trabalho teórico e prático empreendido de modo articulado pelos 

profissionais de Pedagogia auxiliaria os graduandos na compreensão do sentido efetivo 

da atuação colaborativa, um dos itens de conteúdo presente nos planos de ensino de 

disciplinas de EE/I. O trabalho colaborativo apresenta-se também em “Articulação 

entre as diferentes áreas do conhecimento e planejamento colaborativo entre 

professores de Pedagogia” e “Discussão nos conselhos do departamento de Educação 

sobre a inclusão e possibilidades de trabalho nas diversas disciplinas” e como condição 

para a obtenção da “Melhora na qualidade dos cursos de Pedagogia para formar bons 

professores” Destacando práticas interdisciplinares cooperativas, Mazzotta (2010) 

esclarece que, por meio de tais práticas, cada profissional participa com o conteúdo de 

sua área específica, partilhando esforços e resultados. Outro ponto a ser enfatizado 

nesse conjunto de relatos é o de Daniela que alerta para aspectos mais amplos que 

devem ser considerados pelo coletivo de professores na perspectiva de uma cultura 

inclusiva que, como prossegue em seu relato, deve vigorar nas instituições escolares 

em geral, do berçário à Universidade. Tal cultura é fortalecida em “[...] uma 

mentalidade inclusiva, atitudes inclusivas e ética inclusiva” (relato de Daniela). 

Ainda em relação aos itens sublinhados nos pareceres dos especialistas, tem-se 

a ação “Práticas e vivências de ensino inclusivo em diferentes contextos e com alunos 

com diferentes deficiências ou outras necessidades especiais”, tal como revelam os 

trechos posteriores.  

[...] durante a formação inicial é imprescindível que sejam realizados 

estudos e debates a respeito da educação inclusiva, proporcionando 

aos acadêmicos conhecer concepções pedagógicas para atender os 

alunos com deficiências, TGD e altas habilidades/superdotação, assim 

como contato na prática com propostas de educação inclusiva, 

tornando estas vivências seu contexto de aprendizagem universitária 

(relato de Jordana). 



 

Parte II |Pág. 1848  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

[...] Colocar o aluno frente a frente com pessoas com NEE para que 

saibam o que pensam, o que querem, como percebem o mundo 

provoca mudanças de olhar, de atitudes frente a essas pessoas, pois 

faz refletir sobre questões como: normalidade, deficiente, 

incapacidade etc (relato de Marcela). 

 

Esse é um ponto também ressaltado em Martins (2011) ao propor que a 

formação deve investir na prática educativa embasada na teoria de modo a 

incentivar a atuação reflexiva, na qual os profissionais sejam capazes de avaliar os 

alunos e analisar as tarefas, as estratégias e buscar os recursos mais adequados a 

cada situação. Também, Libâneo e Pimenta (1999, p. 265), mencionam que a 

profissão do professor precisa “[...] combinar sistematicamente elementos teóricos 

com situações práticas reais. Por essa razão, ao se pensar um currículo de formação, a 

ênfase na prática como atividade formadora aparece, à primeira vista, como exercício 

formativo para o futuro professor”.  

A questão dos estágios também recebeu ênfase nos pareceres dos 

especialistas. Mariana menciona que a realização de estágios pelos 

graduandos de Pedagogia, mesmo não favorável à vivência de práticas 

inclusivas, permite lhes tecer reflexões sobre tal realidade; Marcela, por sua 

vez, indica a necessidade de repensar o formato dos estágios de modo que os 

graduandos possam atuar nas escolas articuladamente aos profissionais das 

escolas, de modo a desenvolver um trabalho colaborativo.  

 A partir desse ponto, apresentam-se os pareceres dos especialistas acerca dos 

13 conteúdos para disciplinas de EE/I com 60h de carga horária que receberam escores 

mais altos, dentre o total de 44 conteúdos levantados na primeira etapa pelos 

especialistas. 

(A) Políticas públicas em Educação Especial e perspectiva inclusiva; 
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(B) História da Educação Especial e emergência da proposta de educação 

inclusiva; 

(C) Legislação nacional em Educação Especial e perspectiva inclusiva; 

(D) Diversidade, diferença e necessidades educacionais especiais; 

(E) Educação inclusiva e ensino de qualidade para todos; 

(F) Principais declarações internacionais e legislações em Educação Especial e 

perspectiva inclusiva; 

(G) Cultura colaborativa e parcerias na escola; 

(H) Aspectos sociais da Educação Especial e perspectiva inclusiva; 

(I) Gestão e organização de escolas inclusivas; 

(J) Fundamentos epistemológicos do processo inclusivo; 

(K) Ambiente atitudinal, desconstrução de mitos e estigmas sobre as pessoas 

com necessidades educacionais especiais; 

(L) Noções básicas sobre o desenvolvimento de alunos com deficiências, altas 

habilidades ou superdotação e transtorno global do desenvolvimento; e 

(M) Adaptações, flexibilizações ou adequações curriculares. 

 No geral, os especialistas indicaram concordância com os conteúdos 

apresentados, conforme os trechos seguintes: 

Julgo todos os itens de suma importância para a formação do futuro 

ou já professor, aluno da Pedagogia, pois favorecem novas posturas 

educativas frente aos estudantes a quem terão a responsabilidade de 

ensinar, além de dar subsídios básicos para que em outros cursos de 

formação possam aprofundar (relato de Marcela). 
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Acredito que todos os itens relacionados são fundamentais para a 

formação de um professor que deve buscar a transformação da 

escola para torná-la inclusiva. São temas fundamentais para reflexão 

e discussão de novas posturas em um cenário educacional 

democrático e inclusivo (relato de Thais).   

 

  Também indicando concordância, Tamires aponta para uma questão 

importante: a necessidade de especificar qual é o enfoque da disciplina: 

Os itens apresentados sobre conteúdos das disciplinas não deixam de 

ser todos valiosos, contudo numa disciplina de 60 horas, seria melhor 

também procurar definir se as disciplinas serão sobre educação 

especial ou educação inclusiva, visto que o foco precisará ser melhor 

ajustado. Talvez fosse mais adequado que a ênfase recaísse sobre 

educação inclusiva apenas, elencando então temáticas mais próximas 

do professor da sala regular, com vistas à participação do aluno no 

contexto dos demais. Nesse sentido, adequações curriculares, 

parcerias, culturas colaborativas, por exemplo, assumiriam maior 

relevância (relato de Tamires). 

 

 Embora as expressões “Educação Especial” e “educação inclusiva” tenham uma 

relação de complementaridade – reconhece-se que as compreensões de educação 

inclusiva sejam diferentes (total ou parcial), a especificação de qual enfoque da 

disciplina é um ponto central. Desse modo, os professores de Pedagogia têm mais 

elementos para delinearem o conteúdo programático de suas disciplinas.  

Tamires menciona às adequações curriculares, parcerias e a atuação 

colaborativa, o que também foi destacado nas ações gerais dos cursos de Pedagogia, 

que deve ser possibilitada desde a Educação Infantil até o ensino superior, incluindo-se 

nesse sentido a articulação fundamental entre os docentes. Vale ressaltar que tal 

disciplina seria uma ação apenas, dentre as apresentadas pelos especialistas diante da 

questão “cite 5 (cinco) ações a serem realizadas nos cursos de Pedagogia que julgue 
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mais influentes na formação de professores com orientação inclusiva”. Nesse 

sentido, dois especialistas informam:  

 

Verifica-se a necessidade de que a educação inclusiva não se torne 

somente disciplina curricular, mas também prática cotidiana nos 

cursos de formação de professores (relato de Jordana). 

 

A formação de professores com orientação inclusiva não se traduz na 

forma de domínio de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades didático-pedagógicas e sociais necessárias para a tarefa 

de ensino, mas depende também de uma mentalidade inclusiva, 

atitudes inclusivas e ética inclusiva (relato de Daniela). 

 

A indicação da troca da ordem de itens e/ou destaque para determinado(s) 

item(ns) esteve presente nos relatos de Amanda e Miriam: 

 

[...] trocaria apenas o item L) Noções básicas sobre o 

desenvolvimento de alunos com deficiências, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD), pois ao conhecer as deficiências e as suas singularidades ou 

especificidades o aluno tem a oportunidade de lidar com as possíveis 

formas de se trabalhar com cada criança em especial. Todo o 

conteúdo que vem depois desse conhecimento irá apenas integrar 

cada conceito, unidade ou desafio de inclusão em particular (relato 

de Amanda). 

 

O conjunto de itens é adequado, no entanto, questões específicas de 

cada deficiência merecem uma maior atenção (relato de Miriam). 
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Esses relatos alertam para que disciplinas de EE/I enfatizem o conhecimento 

de particularidades do desenvolvimento das crianças com necessidades educacionais 

especiais articuladamente com o estudo de práticas, recursos, materiais e adaptações 

possíveis que viabilizem uma educação de boa qualidade para esse alunado. Esse é um 

destaque presente também na análise das condições em geral a serem possibilitadas 

na Pedagogia e dos planos de ensino investigados.  

 

5 Considerações Finais 

Este estudo foi norteado essencialmente pelas questões: Como se configuram as 

disciplinas de EE/I? O que pensam professores doutores que lecionam (ou lecionaram) 

essas disciplinas na Pedagogia sobre os conteúdos nelas trabalhados e ações mais 

amplas a serem realizadas em tal curso de graduação?  

Como conteúdos dos planos analisados, foram especificados como mais 

frequentes (acima de 30%): inclusão e diversidade, políticas e legislação, 

histórico, população-alvo, cotidiano e prática em sala de aula, adaptações 

curriculares e formação e atuação do professor.  

 Os dados coletados no Delphi apontaram para a necessidade de ações que 

ultrapassam a inclusão de disciplinas que versem sobre o tema nas grades curriculares 

dos cursos de Pedagogia. Essa é uma particularidade observada, tendo em vista que, 

além de disciplinas indicadas pelo conjunto de especialistas, outras 33 ações 

complementares foram indicadas como necessárias na formação do professor.  

Dentre essas ações, foram notórias as indicações que fazem referência à atuação 

conjunta do coletivo de docentes dos cursos de Pedagogia como condição para a busca 

de caminhos que favoreçam discussões relacionadas à inclusão educacional. Também 

destacaram-se as indicações centradas na constituição de espaços para o estudo da 

legislação brasileira e conceitos relacionados à inclusão; vivências e práticas de ensino 

inclusivo, a se operacionalizarem por diferentes meios, por exemplo, estágios, visitas e 

projetos de pesquisa e extensão; na articulação do ensino, pesquisa e extensão no estudo 

de questões relacionadas ao tema; e na mobilização de outras instâncias além da 

graduação, por exemplo, pós-graduação e secretarias de ensino.  

 Especificamente nas disciplinas com conteúdos de EE/I, nos 44 itens obtidos na 
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primeira etapa do Delphi, as indicações estiveram relacionadas aos fundamentos da 

inclusão que ultrapassam a área educacional, remetendo à Filosofia, a Psicologia, a 

Sociologia e a participação familiar; aos aspectos políticos e legais, ao conhecimento 

das necessidades especiais em suas implicações educacionais e às possibilidades de 

intervenção pedagógica. Essas indicações, em vez de excludentes, são complementares 

e requerem que o trabalho do docente da disciplina esteja articulado a um conjunto a 

ações amplas a serem empreendidas na Pedagogia, como aquelas mencionadas no 

parágrafo anterior.  

Este estudo, em geral, indicou como proposta que nos cursos de 

Pedagogia se introduzam aspectos teóricos e práticos que contribuam para a 

remoção de barreiras à aprendizagem de alunos com necessidades especiais, 

tendo como referência o percurso histórico, as motivações sociais, as políticas 

e os princípios ético-filosóficos e pedagógicos que orientam a inclusão escolar 

a serem viabilizados tanto pelo curso de disciplinas especificas, 

transversalidade do tema no conjunto de disciplinas e outras ações que 

incidam no ensino, a pesquisa e a extensão. 
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA: ASPECTOS 

HISTÓRICOS DA SUA IDENTIFICAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Julia Gomes Heradão 

O tema da educação inclusiva é complexo e se traduz em muitas questões que afligem o 

cotidiano dos educadores. Dentre as várias questões que surgem, algumas se referem à 

dificuldade em identificar dentre os alunos, aqueles que apresentam alguma necessidade 

especial, especialmente no que se refere aos alunos com deficiência no desenvolvimento 

intelectual. Esta problemática nos fez pensar nas seguintes questões: como eram 

identificados e quem identificava estes alunos? Quem determinava que precisassem de 

atendimento especializado? Em uma primeira aproximação a estas questões, o presente 

trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica que percorreu documentos oficiais, teve 

como objetivo identificar, ao longo do tempo, os responsáveis em avaliar os alunos com 

deficiência intelectual para serem atendidos em classes especiais e/ou sala de recursos 

no Estado de São Paulo. A contextualização histórica forneceu elementos para 

compreender o momento atual podendo contribuir para superar as dificuldades hoje 

vivenciadas nas escolas. Verificamos que os responsáveis em encaminhar os alunos para 

os serviços de apoio pedagógico especializado foi, durante certo tempo, o psicólogo. A 

avaliação diagnóstica dos alunos com deficiência intelectual era realizada por 

profissionais externos a escola cabendo ao professor da classe especial e mais tarde da 

sala de recursos ensinarem alunos que lhes eram encaminhados. Os professores que se 

formavam especialistas no atendimento a deficiência intelectual não eram responsáveis 

em identificar a deficiência em seus próprios alunos. Atualmente a responsabilidade de 

identificar dentre os alunos aqueles com deficiência intelectual é da equipe escolar 

composta pelos: diretor, professor coordenador, professor da sala comum, professor da 

sala de recursos de deficiência intelectual podendo contar com o professor coordenador 

de Educação Especial da Diretoria de Ensino e outros profissionais. A escola tem hoje a 

possibilidade de realizar os encaminhamentos pedagógicos que considerar necessários a 

qualquer aluno sem necessariamente depender de outros profissionais. Esta pesquisa 

trouxe desdobramentos que consideramos necessário investigar principalmente sobre 
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como a avaliação de identificação da deficiência intelectual para atendimento nos 

serviços de apoio especializado esta acontecendo na pratica. Este estudo não se 

encerra aqui, inicia novas buscas. 

Palavras-chave: Educação Especial. Avaliação. Deficiência Intelectual. Sala de 

Recursos. 

 

Introdução 

A educação para alunos com deficiência intelectual no Estado de São Paulo 

começa a ser concretizada em 1917 com a criação de uma “Escola para crianças débeis” 

através da Lei nº 1.879 de 19 de dezembro de 1917. Há, no entanto, informações de que 

esta escola não chegou a ser instalada. Anos mais tarde, por instância do Dr. Durval 

Marcondes, foi criada e instalada no edifício da Inspeção Médica Escolar, no Largo do 

Arouche, onde atualmente funciona a Secretaria da Educação, uma escola de 

"anormais", que funcionou sob a regência do professor Norberto de Souza Pinto. Este 

professor de Campinas (SP) na década de vinte, escreveu um importante livro intitulado 

“Infância Retardatária.” Somente em 1933 observa-se uma tomada de decisão politica 

no campo da Educação Especial. Nascido sob a influência do Manifesto dos Pioneiros 
24

 

de 1932, o Código de Educação do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 

5.884, de 21 de Abril de 1933 apresentou modalidades de atendimentos especializados e 

“dimensionou os aspectos filosóficos sociais e técnicos de cada órgão ou serviço da 

estrutura administrativa”. (MAZZOTTA, 2005) 

É preciso destacar que através deste Código de Educação o Estado de São Paulo 

incluiu a educação especializada no contexto da educação em geral e, mais ainda, no 

âmbito da educação publica. Para a realização da educação especializada são definidos: 

[...] a educação especializada, para crianças ou adolescentes que dela 

necessitem por suas condições peculiares, ministrada nas seguintes 
escolas; 

                                                             
24 O documento pregava a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os nomes 
de vanguarda que assinaram estavam, além de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, que 
aplicou a sociologia à educação e reformulou o ensino em São Paulo nos anos 1930, o 
professor Lourenço Filho e a poetisa Cecília Meireles. A atuação desses pioneiros se estendeu 
por décadas, muitas vezes criticadas por defensores da escola particular e religiosa. Mas eles 
ampliaram sua atuação e influenciaram uma nova geração de educadores como Darcy Ribeiro 
e Florestan Fernandes.  
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1 – escolas para débeis físicos; 

2 – escolas para débeis mentais; 

3 – escolas de segregação para doentes contagiosos; 
4 – escolas anexas aos hospitais; 

5 – colônias escolares; 

6 – escolas para cegos; 
7 – escolas para surdo-mudos; 

8 – escolas ortofônicas; 

9 – escolas de educação emendativa dos delinquentes.  

(SÃO PAULO, 1933, P.18) 

 

Há, também, a alternativa de educação especializada nos grupos escolares, 

através de classes especiais, quando não for possível a instalação de escolas autônomas. 

Ao “Serviço de Higiene e Educação Sanitária Escolar” ficou atribuída à 

responsabilidade de organizar e fiscalizar escolas e classes especializadas. 

Quanto a este Código de Educação Mazzotta (2005, p. 141) escreve: 

 

A educação especializada, embora definida como educação escolar, 

revela um caráter médico-pedagógico no tipo de atendimento proposto 
para as escolas especializadas autônomas. O mesmo ocorre com 

relação às classes especiais, que, a despeito de integrarem o sistema 

escolar, devem ser confiadas a professores primários com preparo 
pedagógico especializado e subordinar-se ao Departamento de 

Educação. 

 

Neste contexto educacional temos a importante atuação de Fernando de 

Azevedo, Diretor Geral de Ensino e Antônio de Almeida Junior, Chefe do Serviço de 

Higiene e Educação Sanitária Escolar que por ocasião do referido Código de Educação 

instalaram duas classes para “débeis mentais” em 1933, na Capital, anexas à Escola 

Normal Padre Anchieta. (MAZZOTTA, 2005, p. 142) 

Em 1938 foi criada a Secção de Higiene Mental Escolar, a qual recebeu a 

responsabilidade de organizar a assistência médico-pedagógica aos “debéis mentais”, 

bem como oferecer preparo técnico especializado. Com o serviço educacional 

especializado o atendimento a alunos com deficiência metal, em classe especial, foi se 

expandindo. Em 1954 elas somavam 21 salas distribuídas pelos grupos escolares da 

cidade de São Paulo. (MAZZOTTA, 1982) 

 No entanto, no final da década de cinquenta inicio dos anos sessenta é que as 

classes especiais ganham notoriedade através de ações como o Decreto nº 31.136 de 1º 
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de março de 1958 que dispôs sobre a instalação de classes especiais para a educação 

de crianças deficientes mentais educáveis além de outras providencias. Segundo o 

Decreto em seu artigo 2°:  

 

[...] considera-se, para efeitos desta regulamentação “criança 

deficiente mental educável” a criança cujo desenvolvimento mental, 

avaliado pelo exame psicológico individual, é retardado desde o 
nascimento ou desde a infância, mas que revela possibilidades de 

aprendizagem por meio de processos educacionais destinados a torna-

la economicamente útil e socialmente ajustada.  

 

O Decreto determinou ainda que a seleção de alunos para as classes especiais 

estava sob a responsabilidade do pessoal técnico da Secção de Higiene Mental Escolar, 

ou sob sua orientação. 

Outra ação importante para a disseminação das classes especiais foi à criação em 

1963, através de Decreto nº 41.444 de 14 de janeiro, que criou, na Secção de Higiene 

Mental Escolar o “Setor Pedagógico Especializado no Ensino de Deficientes Mentais” 

reunindo os serviços coordenados por órgãos específicos vinculados tanto a saúde 

quanto a educação, além de assumir a orientação das classes especiais de deficientes 

mentais, também passou a ser responsável pelo “Curso de Aperfeiçoamento de 

Professores para o Ensino Especializado de Crianças Mentalmente Retardas”. 

Três anos depois em 1966 o Estado de São Paulo, preocupado com a 

regulamentação das condições para o cumprimento dos Artigos 88 e 89 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/6, inicia outra etapa da evolução 

da educação especial através do Decreto nº 47.186, Mazzotta (1982, p. 61) explica:  

 

[...] foi criado o Serviço de Educação Especial subordinado ao 

Departamento de Educação com a atribuição de estabelecer as 

diretrizes e normas para as varias áreas da “excepcionalidade” 
atendidas na rede oficial de ensino. O novo órgão incorporou o Setor 

pedagógico da Secção de Higiene Mental do Serviço de Saúde 

Escolar, o Serviço de Educação de Surdos-Mudos e os programas de 

educação de deficientes visuais e físicos, custeados pelo Estado e 
desenvolvidos por entidades particulares.  
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O referido Decreto considerando recomendação da II Semana Nacional da 

Criança Excepcional, realizada em São Paulo em agosto de 1966, utiliza pela primeira 

vez a expressão “crianças excepcionais” no corpo das diretrizes e normas estaduais.  

Pelo Decreto nº 47.186, a estrutura básica do Serviço de Educação Especial – 

SEE – envolve quatro áreas de atividades: a) Educação de Deficientes Auditivos; b) 

Educação de Deficientes Físicos; c) Educação de Deficientes Mentais e d) Educação de 

Deficientes visuais. (MAZZOTTA, 2005, p. 148-149). 

Em 1968 a Lei nº 10.125 institui o novo Código de Educação do Estado de São 

Paulo. Assegura em seu artigo 6º que “a educação é direito e dever de cada individuo e 

a todos será assegurada, na medida da respectiva capacidade, igual oportunidade de 

recebê-la”. Dispõe o artigo 11 que: 

O sistema estadual de educação, assegurando a harmonização do 

processo educativo com os objetivos fixados no artigo 5º dessa Lei 
consagrará os princípios da variedade de cursos, da flexibilidade de 

currículos e da articulação horizontal e vertical dos diversos graus e 

ramos de ensino, tendo em vista atender: I – As diferenças individuais 
dos educandos, inclusive dos excepcionais.  

 

O Serviço de Educação Especial, seguindo a legislação vigente, foi se 

reestruturando, vinculando-se em 1969 ao Departamento de Ensino Básico da 

Coordenadoria de Ensino Básico e Normal. E em 1976, pelo Decreto nº 7.510 a 

Secretaria de Estado da Educação, passa a ter uma Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP). Sobre o Decreto nº 7.510 é relevante destacar a distribuição de 

competências e atribuições relativas à educação especial para todos os níveis da 

estrutura administrativa.  

Em 1990 o Decreto nº 31.874 enuncia as diretrizes para modernização da 

Secretaria de Educação, assim em 1994 é criado pela Resolução SE nº 135 o Centro de 

Apoio Pedagógico para atendimento ao Deficiente Visual (CAP). O objetivo era 

fornecer aos alunos deficientes visuais matriculados na rede estadual de ensino recursos 

apropriados para desenvolverem atividades relativas à leitura, à pesquisa e ao 

aprofundamento curricular. Em 2002 pela resolução SE nº 61 o Centro de Apoio 

Pedagógico para o Deficiente Visual tem alterada sua função e denominação para 

Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE). Segundo a presente resolução é 

função do CAPE desenvolver as “ações de gerenciamento e definição de diretrizes que 
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atendam à demanda de alunos da rede publica estadual com necessidades educacionais 

especiais.” (São Paulo, 2002, p.1). 

Em 2011 é publicado o Decreto nº 57.141 que reorganiza Secretaria de 

Educação e dá providências correlatas. A Educação Especial esta representada pelo 

CAPE – Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado e do Núcleo de Inclusão 

subordinado a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB. A atual 

coordenadora da CGEB é Maria Elizabeth da Costa que durante cinco anos foi Diretora 

do CAPE. 

Para retratar a trajetória do atendimento aos alunos com deficiência intelectual, 

dentre as legislações publicadas no Estado de São Paulo, a partir da década de setenta, 

privilegiamos as Resoluções, Deliberações e Indicações, por serem textos que tratam da 

educação escolar de alunos com necessidades especiais e regulamentam 

especificamente os serviços de apoio especializado a serem realizados pelas e nas 

escolas, tendo, desta forma, maior impacto na pratica escolar.   

Assim, foi aprovada em 1973 a Deliberação CEE nº 13, que fixou normas gerais 

para a educação de excepcionais, definiu alunos excepcionais, inseriu os superdotados 

na educação especial e apresentou as diretrizes para a elaboração do currículo por níveis 

de desenvolvimento do aluno, entre outras providencias. A referida Deliberação define 

como excepcionais “os alunos que devido a condições físicas, mentais, emocionais ou 

sócio-culturais, necessitam de processos especiais de educação para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades” (DELIBERAÇÃO, 1973). Estabelece, que “o 

aluno somente poderá ser considerado como excepcional quando essa condição for 

caracterizada por profissionais credenciados que recomendem a conveniência de 

encaminhá-lo e educação especial”. (DELIBERAÇÃO, 1973) 

É importante dizer, ainda, que a Deliberação revela a opção pelo atendimento 

integrado ao regime comum de ensino em seu artigo 4° estabelecendo que somente os 

alunos que não se beneficiaram com os recursos integrados devem ser atendidos em 

regime especial; e dispõe que devera ser assegurada a continuidade de educação aos 

alunos deficientes dizendo: “nos estabelecimentos oficiais ou subvencionados pelo 

Estado, deverá ser assegurada aos alunos deficientes a continuidade de educação, de 

acordo com suas potencialidades” (DELIBERAÇÃO, 1973). 
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Em 1978 fica, portanto regulamentada a educação especial no sistema de 

ensino do Estado, já que, além da Deliberação CEE nº 13/73, cinco anos depois em 23 

de junho de 1978 foi publicada a Resolução SE nº 73 que dispôs sobre a educação de 

excepcionais nas escolas de 1º e 2º graus da rede estadual de ensino. Sobre o 

atendimento aos alunos a referida Resolução estabeleceu em seu artigo 2°:  

 

O atendimento especial ao aluno excepcional será proporcionado nas 

escolas comuns da rede estadual mediante os seguintes serviços 

educacionais: 
I – ensino itinerante; 

II – sala de recursos; 

III – classe especial. 

 

Os artigos 7º e 8º esclarecem sobre os procedimentos para encaminhamento dos 

alunos dizendo: “Só poderão ser atendidos em regime especial de ensino os alunos 

excepcionais, caracterizados como tal por profissionais credenciados. (RESOLUÇÃO, 

1978) 

Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais serão 

encaminhados pelo Diretor da Escola para a firma de atendimento mais adequada 

considerados, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Prontuário individual com informações sobre a vida escolar pregressa; 

b) Resultados de avaliação psicológica no caso de alunos retardados mentais; 

c) Resultados de avaliação médica, no caso de alunos deficientes auditivos, 

físicos e visuais”. 

A Resolução também traz a definição de deficiência mental para a caracterização 

dos alunos: 

 

São considerados retardados mentais educáveis os alunos que 

apresentem funcionamento intelectual geral significativamente abaixo 
da média, manifesto durante o período de desenvolvimento, associado 

a déficits no comportamento de adaptação, com quociente intelectual 

entre 50 e 79.  

 

Sobre a instalação dos serviços educacionais a resolução nos informa sobre os 

procedimentos para a criação de classe especial para as deficiências: auditiva, física e 

mental, somente para a deficiência visual é disposto sobre a instalação de sala de 
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recursos. Observamos que apesar de inovar colocando a sala de recursos como um 

serviço educacional ela somente é considerada para alunos com deficiência visual.  

A sala de recursos é assim definida pela Resolução de 1978: “A sala de recursos, 

provida com materiais e equipamentos especiais, contará com professor sediado na 

escola para atendimento das necessidades específicas de alunos excepcionais”. 

Quanto ao ensino itinerante o artigo 3º diz que “será desenvolvido por professor 

sediado em órgão regional mediante atendimento periódico direto e indireto a alunos 

excepcionais de varias escolas”. O ensino itinerante não foi mais retomado pela presente 

resolução. 

Alguns anos depois foi aprovada a Resolução SE nº 247/86 de 30 de setembro de 

1986, que redefine as normas para a rede escolar estadual. Tal resolução 

complementada por Portaria Conjunta CENP/CEI/COGSP/DAE e Instrução DAE/SE 

publicadas na mesma data, segundo Mazzotta (2005, p. 163): 

 

 [...] além de não trazer qualquer avanço, em termos administrativos e 

técnicos-educacionais, constitui elemento de retrocesso, em termos de 
politica educacional, embora tenha sido editada oito anos depois da 

Resolução SE nº 73/78, revogando-a. Evidencia disso é, por exemplo, 

a opção por um modelo médico-psicossocial para a caracterização da 

clientela da educação especial. 

  

A caracterização dos alunos com deficiência mental fica assim definida pela 

Instrução DAE/SE:  

 

Os alunos mentais educáveis (grau leve) são alunos, que embora 

possuam grau de inteligência abaixo da média, podem ser 

alfabetizados seguindo programa curricular adaptado às suas 
condições pessoais, alcançando ajustamento social e ocupacional e, na 

idade adulta, independência econômica parcial ou total.  

 

Quanto às modalidades de atendimento especial (classe especial, sala de 

recursos, ensino itinerante) são “inteiramente descaracterizadas pela Resolução SE n° 

247/86 e Portaria Conjunta CENP/CEI/COGSP/DAE, tornando de difícil compreensão 

o seu sentido técnico e legal” (MAZZOTTA, 2005, p. 164). Sobre esse aspecto o artigo 

9º da Portaria Conjunta (SÃO PAULO, 1986, p.13) assim coloca sobre a sala de 

recursos: “a solicitação de criação de Classe Especial para funcionar como Sala de 
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Recursos, para portadores de deficiência mental, dependerá da existência de pelo 

menos 10 candidatos devidamente avaliados, matriculados no 1º grau”.  

Observamos que os documentos não apresentam uma definição sobre sala de 

recursos como a resolução anterior fazia, confundindo seu funcionamento com o da 

classe especial. 

Na perspectiva de integração, inovou incluindo a classe comum com uma 

modalidade de atendimento especial e na regulamentação do serviço ao superdotado “o 

atendimento aos superdotados e talentosos será feito através de programas de 

enriquecimento curricular em classe comum”. (SÃO PAULO, 1986, p. 13) 

Neste contexto, no inicio dos anos noventa num estudo junto a Secretaria da 

Educação, Bissoli, 1997, então coordenador da CENP (Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas), apresentou dados de uma realidade onde as classes especiais para 

deficientes mentais somavam 1.432 salas, as quais atendiam um total de 15.356 alunos, 

sendo que 55% desses alunos, segundo o autor, não se caracterizavam claramente como 

clientela da educação especial. 

A classe especial, ao invés de preparar seus alunos para a inserção nas classes 

comuns, passou a receber alunos indesejados pelo ensino regular, que eram os que 

tinham dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, repetentes, etc. 

quebrando assim o movimento pretendido de colocação dos alunos com deficiência 

mental no ensino comum. O atendimento que inicialmente se pretendia ser transitório 

passou a ter caráter permanente, fixando o educando na classe especial por períodos 

indefinidos. (OMOTE, 2000) 

Neste cenário a Secretaria da Educação suspendeu temporariamente a instalação 

de mais classes especiais e se propôs a desenvolver projetos que objetivassem assegurar 

condições de analise das situações presentes nas escolas adotando adequações na 

caracterização e atendimento aos alunos da educação especial. 

Sobre este debate Omote (2000, p. 52) à margem do texto de Torezan & Caiado, 

considerou que as criticas à classe especial foram remetidas a alvos equivocados, pois 

segundo ele:  

 

Não é a classe especial que segrega o aluno. O fechamento de classes 

especiais não irá resolver nenhum problema de segregação. Não é o 
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recurso que precisa ser fechado, mas o seu mau uso é que precisa ser 

reconhecido e urgentemente corrigido. 

 

A estes debates se juntam a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

em 1996 e movimentos sociais mundiais baseados na proposta de inclusão escolar 

inspirados na Declaração de Salamanca de 1994. Para atender a esse novo contexto, os 

sistemas de ensino deveriam ser reestruturados para que novas ou diferentes filosofias 

pautassem os planos e propostas de ensino. 

Desta maneira, o Estado de São Paulo, publica em 2000 a Resolução nº 95. Esta 

Resolução homologou a Indicação CEE nº 12/99 e Deliberação CEE 05/00 que 

sustentaram legalmente a reestruturação da Educação colocando a educação especial 

como modalidade de ensino e a destacando a criação dos “Serviços de Apoio 

Pedagógico Especializado - SAPEs”, os quais se configuraram como uma estrutura de 

atendimento, através do qual a escola se organizaria para oferecer aos alunos com 

necessidade educacionais especiais os recursos necessários. Os SAPEs poderiam se 

apresentar na forma de sala de recursos, atendimento itinerante e classe especial. Esta 

Resolução alterada pela Resolução SE 8 de 2006, dispõe: 

 

Artigo 8º - A implementação de Serviços de Apoio Pedagógico 

Especializado (SAPEs) tem por objetivo melhorar a qualidade na 

oferta da educação especial da rede estadual, mediante uma 

reorganização que favoreça a adoção de novas metodologias nas 
classes especiais bem como a inclusão gradativa do alunado em 

classes comuns do ensino regular. 

Parágrafo único - Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 
(SAPEs) serão implementados através de: 

I - turmas com caráter suplementar, para atividades especializadas, 

desenvolvidas em sala de recursos específicos, com atendimento por 

professor especializado, em horários programados de acordo com as 
necessidades dos alunos, e, em período diverso daquele em que 

freqüentarem as classes comuns da própria escola ou de unidade 

diversa; 
II - turmas em classes especiais para alunos que, em virtude de 

condições específicas, não puderem ser integrados às classes comuns 

do ensino regular”. 

 

Assim o aluno com deficiência mental matriculado no ensino regular, seguiria os 

mesmos critérios escolares que os demais alunos. Frequentaria a classe regular e no 

período contrario teria o atendimento no serviço pedagógico especializado. 
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Quanto à avaliação para encaminhamento para classe especial ou sala de 

recursos, o laudo do especialista (equipe multidisciplinar ou psicólogo como previsto 

anteriormente pela Resolução SE nº 247 de 1996) não é mais condição obrigatória, 

ficando assim definida: 

 

Artigo 3º - O atendimento escolar a ser oferecido ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, deverá ser orientado por 

avaliação pedagógica realizada pela equipe da escola podendo, ainda, 

contar com o apoio de profissionais da área da saúde quanto aos 
aspectos físicos, motores, visuais, auditivos e psico-sociais”. 

 

 

A educação do aluno com deficiência mental assim proposta pelas Resoluções 

não garantem a qualidade e sucesso de aprendizagem desses alunos, apesar dos avanços 

no entendimento quanto ao ensino inclusivo. Apesar disso pode existir uma grande 

distância entre o que é proposto e o que acontece de fato nas escolas. 

Caminhando, mais um pouco em nosso histórico chegamos a atual Resolução SE 

nº 11 de 2008 que homologou a Indicação CEE nº 70/2007 e a Deliberação CEE nº 

68/2007. 

A Resolução SE nº 11/2008 que revogou a Resolução 95/2000 fixou novas 

normas gerais para a educação especial no sistema de ensino do Estado de São Paulo. 

Os aspectos mais importantes em relação à Resolução anterior é a substituição 

da palavra “integração” pela palavra “inclusão” o detalhamento das funções dos 

professores especialistas a criação de classe especial em caráter extraordinário e melhor 

definição dos alunos para atendimento especializado. 

Quanto à definição dos alunos, lemos assim: 

Art. 1º - São considerados alunos com necessidades educacionais 

especiais: 

I - alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla, que 
demandem atendimento educacional especializado; 

II - alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de 

aprendizagem, que os levem a dominar, rapidamente, conceitos, 

procedimentos e atitudes; 
III - alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento;  

V - alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas no 

processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das 
atividades curriculares e necessitam de recursos pedagógicos 

adicionais. 
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Verificamos que esta Resolução, inclui entre os alunos com necessidades 

educacionais especiais, os alunos com transtornos invasivos do desenvolvimento o que 

nos outros documentos legais não foi abordado de maneira explicita. 

Note nesta passagem o caráter excepcional para criação de classe especial que é 

retirada do artigo sobre a implantação de Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 

(SAPEs), sendo abordada em um artigo especifico sob a denominação de classe regida 

por professor especializado. Vejamos: 

 

Art. 8º - A implementação de Serviços de Apoio Pedagógico 

Especializado (SAPEs) tem por objetivo melhorar a qualidade da 

oferta da educação especial, na rede estadual de ensino, viabilizando-a 

por uma reorganização que, favorecendo a adoção de novas 
metodologias de trabalho, leve à inclusão do aluno em classes comuns 

do ensino regular.  

Parágrafo único - Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 
(SAPEs) serão implementados por meio de: 

1 - atendimento prestado por professor especializado, em sala de 

recursos específicos, em horários programados de acordo com as 
necessidades dos alunos, e, em período diverso daquele que o aluno 

frequenta na classe comum, da própria escola ou de outra unidade; 

2 - atendimento prestado por professor especializado, na forma de 

itinerância.  
Art. 9º - Os alunos que não puderem ser incluídos em classes comuns, 

em decorrência de severa deficiência mental ou grave deficiência 

múltipla, ou mesmo apresentarem comprometimento do 
aproveitamento escolar em razão de transtorno invasivo do 

desenvolvimento, poderão contar, na escola regular, em caráter de 

excepcionalidade e transitoriedade, com o atendimento em classe 
regida por professor especializado, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 4° da Deliberação CEE 68/07.  

 

Diante do exposto percebemos que em nosso Estado o principal serviço de apoio 

ao aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular é a sala de recursos. 

Serviço que gera debates acerca de sua real eficiência em ajudar a promover o sucesso e 

permanência do aluno com deficiência na escola. 

Sobre os encaminhamentos de alunos para sala de recursos a atual Resolução nº 

11 (SÃO PAULO, 2008, p. 16) esclarece: 

Art. 3º - O atendimento escolar a ser oferecido ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, deverá ser orientado por 

avaliação pedagógica realizada pela equipe da escola, formada 
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pelo Diretor, Professor Coordenador e Professor da sala comum, 

podendo, ainda, contar, com relação aos aspectos físicos, 

motores, visuais, auditivos e psico-sociais, com o apoio de 

professor especializado da Diretoria de Ensino e de profissionais 

da área da saúde. 

 

A presente Resolução contém, ainda, três anexos com roteiro descritivo 

inicial/anual de observação do aluno, ficha de acompanhamento diário do aluno e ficha 

de acompanhamento bimestral e individual do aluno. O Anexo I da Rsolução SEE 

11/2008, pode ser consultado no Anexo A. 

 

Contextualização Metodológica 

O presente trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica como procedimento de 

investigação. Segundo Marconi e Lakatos, 2001 a pesquisa bibliográfica: 

trata-se de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas em imprensa escrita, e documentos 
eletrônicos. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com o 

objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo na analise de suas 
pesquisas ou manipulação de suas informações.  

 

 A pesquisa bibliográfica permitiu ao pesquisador aproximação com o tema de 

estudos viabilizando a compreensão do cenário atual para atuar de maneira mais 

consciente e eficaz na pratica escolar inclusiva, intensificando os estudos acadêmicos 

que vislumbrem atitudes práticas, diminuindo a distancia entre o que falamos e o que 

fazemos. 

 

Contextualização Teórica 

Anache e Mitjáns (2007) realizaram um levantamento das pesquisas sobre a 

deficiência mental para, a partir dessa caracterização, compreender o lugar que nela 

ocupavam as pesquisas direcionadas ao processo de aprendizagem da população com 

deficiência mental. Para este fim, pesquisaram produções acadêmicas em nível de 

mestrado e de doutorado no período de 1990 até 2005/2006, registradas no Banco de 

Teses do Portal da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que faziam referência à deficiência mental. Foram encontradas 122 

referências, sendo 38 dissertações e 84 teses. No conjunto dessas produções, os assuntos 
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relacionados à avaliação e ao diagnóstico, ao ensino, às interações sociais, à saúde, à 

inclusão e à avaliação educacional foram os temas mais contemplados.  

 Recebeu o denominador Avaliação e diagnóstico os trabalhos que estudaram os 

encaminhamentos bem como os recursos metodológicos utilizados pelos profissionais 

na avaliação de pessoas que apresentavam indicadores de deficiência mental. Em um 

período de 15 anos (1990-2005/2006), 17% do conjunto de dissertações e de teses 

trataram de temas relacionados ao processo de avaliação e de diagnóstico da deficiência 

mental.  

Dentro do campo Avaliação e Diagnóstico foi citado pelas autoras às pesquisas 

de Patto (1991), Machado (1994), Machado e Sousa (1997) e Anache (1997) que 

apresentaram críticas ao sistema de diagnóstico de encaminhamento de alunos para as 

classes especiais e problematizaram os métodos empregados para a identificação de 

estudantes com deficiência mental. 

As autoras concluem que embora as críticas realizadas pelas pesquisas sobre os 

diagnósticos classificatórios tenham sido oportunas, alguns problemas persistem, dentre 

eles, a necessidade de construção de outras formas de avaliação de pessoas com 

deficiência mental, capazes de oferecer informações sobre os seus processos de 

aprendizagem. 

Bridi (2012) também desenvolveu um trabalho de revisão de publicações na área 

de Educação Especial como ênfase na deficiência intelectual com o objetivo de analisar 

a produção cientifica brasileira nesta área no período de 2000 a 2010. A autora realizou 

uma busca pelas produções nos sítios da Anped; no Portal Capes – Banco de Teses; no 

Portal Periódicos da Capes; e no Redalyc. O estudo retratou uma vasta produção 

bibliográfica na área identificando 49 teses de doutorado, 178 dissertações de mestrado 

e 53 artigos. O maior número de pesquisas concentra-se nas áreas de Educação, 

Educação Especial e Psicologia. 

A autora ressalta que a pesquisa realizada pelo Portal Capes – Banco de Teses, 

localizou 49 teses de doutorado que se referiam à deficiência mental. As pesquisas 

encontradas abordaram diferentes dimensões: Família, Educação Profissional, 

Concepções e Práticas Pedagógicas, Ensino, Aprendizagem e Conhecimento, Programas 

de Ensino, Instituições Especializadas, Classes Especiais, Formação de Professores, 
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Inclusão Escolar, Conceito de Deficiência Mental e seus Sujeitos. Porém, não 

aparecem publicações vinculadas diretamente à temática da identificação e do 

diagnóstico de alunos indicados para avaliação de deficiência mental e a seus efeitos 

quanto à escolarização.  

Nos estudos sobre as publicações em Educação Especial encontramos produção 

de conhecimento cientifico sobre o diagnóstico e encaminhamento dos alunos suspeitos 

deficiência intelectual quando estes procedimentos eram realizados pelos psicólogos e 

nenhuma tese no período (2000 a 2010) em que os testes psicológicos passam a dar 

lugar à avaliação pedagógica no encaminhamento de alunos aos serviços de Educação 

Especial.  

A problemática do acesso às salas de recursos de deficiência intelectual a partir 

do diagnóstico feito pelos próprios professores começa a serem temas de pesquisas, 

como é o da tese de Veltrone (2011) que teve como objetivo descrever o processo de 

avaliação para identificação dos alunos com deficiência intelectual no Estado de São 

Paulo. O estudo envolveu a rede municipal, rede estadual e escola especial de cinco 

municípios paulistas. Quanto aos procedimentos avaliativos a pesquisa indica, dentre 

outros aspectos, que a “rede estadual foi à instância mais precária entre a Municipal e a 

Escola Especial em função da escassez de profissionais, sendo frequente a identificação 

ser feita exclusivamente pelo professor de educação especial” (Veltrone, 2011, p.9). 

Outra tese elaborada sobre o ingresso de alunos em sala de recursos decididos 

pela própria equipe escolar foi à elaborada por Bridi (2011), intitulada, Processo de 

Avaliação e Diagnóstico: os alunos com deficiência mental no contexto do atendimento 

educacional especializado. O objetivo central da pesquisa foi o de conhecer como os 

processos de identificação e diagnóstico dos alunos com deficiência mental, no contexto 

do Atendimento Educacional Especializado, têm sido produzidos. O local de estudo foi 

a Rede Municipal de Santa Maria – RS. Dentre as evidências encontradas, destaca-se 

que a identificação dos alunos com deficiência mental tende a priorizar os aspectos 

pedagógicos e de aprendizagem.  

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados; 
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Mudanças legais apontam a avaliação de alunos para frequência em sala de 

recursos de deficiência intelectual ser de responsabilidade da equipe escolar que tem a 

possibilidade de realizar os encaminhamentos pedagógicos que considerarem 

necessários a qualquer aluno de sua escola, sem depender necessariamente de outros 

profissionais. 

Porém, o roteiro proposto em anexo à citada Resolução indica que uma parte da 

avaliação deve ser feita pela equipe escolar e a segunda parte pelo professor especialista 

atuando provavelmente em sala de recursos de deficiência intelectual. No corpo da 

Resolução existe uma orientação e no Anexo outra dificultando o entendimento de 

quem realmente são os profissionais responsáveis pela avaliação pedagógica que irá 

auxiliar na decisão de frequência em sala de recursos de deficiência intelectual. 

Ainda sobre a Resolução SEE 11/2008, ela utiliza a expressão “necessidades 

educacionais especiais” para se referir aos alunos a quem os serviços especializados 

devem atender; estes serviços, porém, foram organizados por meio de salas de recursos 

por deficiência (deficiência visual, auditiva, física, intelectual). Desta maneira, a 

avaliação pedagógica das necessidades educacionais dos alunos poderá ser considerada 

suficiente para encaminhar o aluno ao atendimento em sala de recursos de deficiência 

intelectual. 

 Esta situação implica uma série de ações que devem ser tomadas pelas escolas, 

como: adaptação curricular, acompanhamento de frequência a salas de recursos, pedido 

de professor itinerante, possibilidade da terminalidade especifica, autorização dos pais 

para matricula em sala de recursos e cadastro de deficiência no Sistema de Cadastro de 

Alunos. Este cadastro é oficial e utilizado no planejamento de políticas públicas.  

Sobre os dados oficiais, Mendes (2006) publicou um artigo acerca dos debates 

sobre a inclusão escolar no Brasil; dentre as questões abordadas pela autora está a 

analise do numero de matriculas de alunos com deficiência nas escolas. A respeito 

destes números a autora conclui que os dados oficiais são imprecisos, pois, à medida 

que não existem, no país, diretrizes claras para a classificação destes alunos, os 

procedimentos de identificação adotados pelo censo escolar não são confiáveis. Sem 

estes números não existe evidencias de que as diretrizes politicas publicadas pelos 

sistemas públicos estejam sendo bem-sucedidas. 
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Estudar o contexto histórico de encaminhamento de alunos para a classe 

especial e sala de recursos por meio de documentos legais auxiliou no entendimento 

da problemática na qual vivem diariamente os professores que se veem responsáveis em 

avaliar alunos que irão frequentar a sua sala de recursos de deficiência intelectual e 

receber este cadastro no sistema de cadastro de alunos.  

Buscando um entendimento mais abrangente sobre o problematiza da avaliação 

pedagógica realizada pelos próprios professores e equipe escolar foi feito um 

levantamento de publicações na área de deficiência intelectual. 

Considerações Finais 

As leituras realizadas revelou que os responsáveis em encaminhar os alunos para 

os serviços de apoio pedagógico especializado foi, durante certo tempo, o psicólogo. A 

avaliação diagnóstica dos alunos com deficiência intelectual era realizada por 

profissionais externos a escola cabendo ao professor da classe especial e mais tarde da 

sala de recursos ensinarem alunos que lhes eram encaminhados. Os professores que se 

formavam especialistas no atendimento a deficiência intelectual não eram responsáveis 

em identificar a deficiência em seus próprios alunos.  

Desde 2008 a responsabilidade de identificar dentre os alunos aqueles com 

deficiência intelectual é da equipe escolar composta pelos: diretor, professor 

coordenador, professor da sala comum, professor da sala de recursos de deficiência 

intelectual podendo contar com o professor coordenador de Educação Especial da 

Diretoria de Ensino e outros profissionais.  

A escola tem hoje a possibilidade de realizar os encaminhamentos pedagógicos 

que considerar necessários a qualquer aluno sem necessariamente depender de outros 

profissionais.  

A problemática que se coloca agora é refletir se a identificação de alunos para 

frequência em sala de recursos de deficiência intelectual esta sendo compreendida pelos 

professores. Será, realmente, necessário identificar alunos para um serviço especializado 

separado por deficiência em uma escola que segue uma politica inclusiva? Não será 

incoerência politica estudar teóricos que orientam a organização do currículo de 

maneira que o professor possa ensinar todos os alunos de uma classe independente do 

nível e capacidade de aprendizagem? 
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Reflexões necessárias que precisam tornar-se ações na real intenção de 

contribuir com a mudança da escola e do ensino nela existente. 
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ADAPTAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE SENSIBILIDADE 

INTERCULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Autores: Ruiz-Bernardo, Paola25 e Pereira, Dora26 

 

Resumo 

A multiculturalidade que se vive na Europa é consequência da sua própria diversidade 

cultural, mas nas últimas décadas também se atribuiu esta diversidade aos movimentos 

migratórios. A nova realidade social desafia a convivência pacífica e impõe um novo 

desafio que é a procura da coesão social, a inclusão das minorias étnicas e o respeito 

pelas diferenças culturais. A presente comunicação expõe os resultados obtidos na 

primeira fase da adaptação do Questionário para medir a Sensibilidade Intercultural 

(Ruiz-Bernardo, 2012). Este constructo considera-se como uma atitude que nos 

predispõe de modo positivo para nos relacionarmos com pessoas de diversas culturas.  

O procedimento de adaptação iniciou-se com uma adequação idiomática do 

questionário. Posteriormente realizou-se uma revisão empírica mediante a aplicação de 

dito questionário a uma amostra fortuita ou acidental a 112 pessoas. 

Os resultados revelam uma adaptação satisfatória do instrumento, ainda que passível de 

melhoria. A confiabilidade do questionário, medida pelo Coeficiente Alpha de 

Cronbach, foi de 0,800, pelo que se pode considerar que existe uma boa consistência 

interna dos seus itens. Quanto à estrutura factorial, obtida pelo método de Análise de 

Componentes Principais, observaram-se sete factores, revelando portanto uma 

configuração fatorial parcial atendendo a que o questionário original é constituído por 

cinco fatores. A amostra estudada apresentou um Índice de Sensibilidade Intercultural 

médio alto (96,47 pontos). Atendendo a estes resultados é nosso objectivo melhorar a 

versão atual do questionário que se utilizará futuramente numa investigação mais ampla. 

 

                                                             
25 Universidad Jaume I de Castellón (España). 
26 Instituto Piaget (Lisboa - Portugal) 
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Palavras-chave: Sensibilidade Intercultural, Validação de Instrumentos, Inclusão, 

Diversidade Cultural, Educação Intercultural.  

 

1- Introdução 

 

Perante o fenómeno da globalização somos testemunhas de grandes mudanças a nível 

demográfico e social, situação que fez de muitas cidades europeias um puzzle 

caraterizado pela diversidade cultural. Esta nova realidade social impõe o 

desenvolvimento de novas competências e atitudes para responder de modo positivo à 

necessária convivência e coesão social. (Bartolomé, 2002, 2004; García, 2004; Jornet, 

2009, 2010). 

A competência intercultural é um constructo de recente estudo no âmbito académico 

internacional (De Santos, 2004). Ao longo da literatura, os termos mais frequentemente 

utilizados para designar este constructo têm sido “Competência Comunicativa 

Intercultural e Efetividade Comunicativa Intercultural”. 

O modelo diagnóstico que serve de base ao nosso estudo é o Modelo de Competência 

Comunicativa Intercultural de Chen e Starosta (2000). Este modelo pretende promover 

as atitudes de reconhecimento, respeito, tolerância e integração das diferenças culturais 

para construir uma cidadania global (Vilà, 2008). Chen (1993, 2000) defende que o 

constructo “Competência Comunicativa Intercultural” compreende as habilidades 

comportamentais, afectivas e cognitivas no processo de comunicação intercultural, e 

entende que se operacionaliza de três formas distintas: como habilidade intercultural, 

como sensibilidade intercultural (S.I.), e como consciência intercultural.  

O aspecto afectivo da S.I. é aquele que, até ao momento, tem merecido uma maior 

atenção a nível científico e aplicado. Neste sentido a S.I. refere-se ao “desejo que 

motiva as pessoas a conhecer, compreender, apreciar e aceitar as diferenças entre 

culturas” e baseia-se na ideia de que uma pessoa competente interculturalmente é capaz 

de projetar e receber respostas emocionais positivas antes, durante e depois das 

interações interculturais (Chen e Starosta, 1996). 

Por outro lado, no âmbito comunitário existe uma reconsideração do constructo de S.I.. 

Um estudo documental das políticas e práticas de intervenção sociocomunitárias 
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remete-nos constantemente para o objetivo de sensibilizar a população no sentido de 

favorecer uma mudança de atitude perante a diversidade cultural e as pessoas 

imigradas (Ruiz-Bernardo, 2012). Allport (1935) ou Thomas e Znaniecki (1918) 

consideravam as atitudes como o reflexo individual dos valores sociais do grupo. Nesta 

linha, a S.I. é assumida como sendo própria de cada indivíduo ainda que desenvolvida 

em função do contexto que a determine. Desde este ponto de vista, poder-se-ia redefinir 

a Sensibilidade Intercultural como uma atitude. Esta redefinição permite melhorar e 

orientar as acções de intervenção social, e não desestima a concepção que dela se tem 

no âmbito da comunicação intercultural. Portanto, entendemos a S.I. como uma atitude 

que predispõe para a adoção de comportamentos positivos em relação à diversidade 

cultural.  

 

1.1- Estudos semelhantes 

De seguida destacamos alguns exemplos que nos pareceram relevantes pela sua 

metodologia e pelos resultados obtidos. 

- Ruiz-Bernardo (2012). Esta investigação apresenta o processo de validação de 

um instrumento para medir a sensibilidade intercultural na província de 

Castellón (Espanha). A autora parte de uma adequação do constructo de 

Sensibilidade Intercultural às práticas de intervenção social que se realizam 

através da medição intercultural. Para a validação do instrumento procedeu-se à 

adaptação da escala de Chen e Starosta (2000), seguindo os passos 

metodológicos conforme preconizado pela literatura: tradução do instrumento 

para a língua espanhola; avaliação por um Comitê de Juízes; aplicação de uma 

prova piloto; e aplicação definitiva da escala. A amostra foi constituída por 997 

pessoas com mais de 16 anos de idade, de 37 nacionalidades diferentes, 

residentes na província de Castellón. Os resultados revelam que o modelo 

desenhado permitiu realizar um diagnóstico rigoroso e adequado da S.I., 

identificando quatro perfis diferentes, assim como os factores (pessoais e 

contextuais) que favorecem o desenvolvimento desta atitude.  

- Sanhueza e Cardona (2009). Este estudo teve como objectivo avaliar a 

Sensibilidade Intercultural de alunos de 1.º e 2.º ciclo de Educação Básica, assim 
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como indagar as suas diferenças étnicas, de idade e de género. A amostra era 

composta por 198 alunos/as do quarto, quinto e sexto anos de duas escolas 

públicas da província de Alicante (Espanha). Foi utilizada a escala ISS 

(Intercultural Sensitivity Scale), adaptada pelas investigadoras. A análise 

factorial identificou dois factores que explicavam 35% da variância total: 

Resposta Emocional Positiva perante a Interação (REP), e Resposta Emocional 

Negativa (REN). Os resultados revelaram uma boa S.I. dos participantes, ainda 

que associada a uma atitude passiva perante a interacção.  

- Por outro lado, destacamos a iniciativa de Vilà (2008), na Catalunha (Espanha), 

de diagnosticar o nível de Competência Intercultural no 3.º Ciclo de Educação 

Secundária. Este estudo conseguiu identificar algumas melhorias nas relações 

intergrupais dos participantes em três âmbitos ou componentes da competência 

intercultural. Em primeiro lugar, observou-se, desde o início até ao final do ano 

lectivo, um aumento da média obtida pelo grupo nos aspectos cognitivos. Em 

segundo lugar, os aspectos afectivos, tais como o respeito pelas diferenças 

culturais e o grau de disfrute na interacção intercultural, evidenciaram médias 

superiores no final do ano lectivo comparadas com as do início do mesmo. E em 

terceiro lugar, observou-se uma melhoria dos aspectos comportamentais do 

grupo, medidos pelo Teste de Competência Comunicativa Intercultural. 

- Aguaded e colaboradores (2005) ofereceram resultados positivos quando 

utilizaram dois métodos diferentes de gerar atitudes favoráveis e estimuladoras 

de competência intercultural: mediante a incursão de dinâmicas e didácticas no 

próprio currículo académico, e através da implementação de programas 

específicos de formação de competências. 

- Na população universitária destacamos a tese de doutoramento de De Santos 

(2004), na qual se mediu e comparou a S.I. em 280 estudantes. Os resultados 

desta investigação revelaram uma percentagem muito baixa de estudantes com 

um perfil de experiência intercultural intermédio ou alto (22%), e com uma 

baixa predisposição para participar em formações nas quais se trabalhem 

factores que fomentariam a competência intercultural. 
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Todos estes estudos têm em comum o facto de abordarem a sensibilidade intercultural 

como um aspecto da competência intercultural, para além de utilizarem uma 

adaptação do instrumento (ISS) criado por Chen e Starosta (2000). O ISS permite 

avaliar o grau de sensibilidade intercultural, e é composto por 24 itens distribuídos por 

cinco factores: implicação na interação; respeito pelas diferenças culturais; confiança na 

interação; gosto na interação; e atenção na interação.  

 

2. Objetivos 

Enquadrada numa investigação mais ampla, dirigida a medir a sensibilidade 

intercultural da população portuguesa, a presente comunicação pretende apresentar os 

primeiros resultados para a definição de uma versão adaptada e validada do 

Questionário de Sensibilidade Intercultural à língua portuguesa e ao contexto cultural 

português. 

 

3. Métodologia de investigação 

3.1- Procedimento 

Os procedimentos de adaptação deste questionário de S.I. respeitam as fases propostas 

por Jornet (1989) para a construção de instrumentos, e dirigem-se a oferecer: 

 Evidências de Validade de Constructo e Conteúdo: 

o Qualidade da tradução; 

o Estudo Factorial. 

 Evidências do funcionamento dos itens. 

 Evidências de fiabilidade. 

Os resultados destas fases favorecem a depuração do instrumento, de acordo com um 

esquema de melhoria cíclica, no sentido de alcançar um questionário que cumpra com a  

validade mínima esperada para uma aplicação definitiva.  

Numa primeira fase, procedeu-se à tradução dos itens de castelhano para português, e 

respectiva alteração de alguns itens com o intuito de aproximar o sentido original das 

sentenças. Posteriormente realizou-se uma aplicação de uma prova piloto (revisão 

empírica) do instrumento. 
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O desenho desta investigação é de tipo descritivo, que nos aproxima a uma melhoria 

do questionário baseada nos dados oferecidos pela realidade das pessoas participantes. 

 

3.2- Amostra 

A amostragem foi de caracter não probabilístico, de tipo fortuito ou acidental, a um total 

de 112 pessoas. A maioria dos participantes desta amostra foram alunos, docentes e 

funcionários do Instituto Piaget (Campus Universitário de Almada- Portugal).   

A média de idade dos participantes foi de 33,35 anos, dos quais 87% eram mulheres e 

13% homens. Relativamente à nacionalidade dos inquiridos, 85% eram portugueses, 

sendo que a maioria dos estrangeiros eram brasileiros (4,5%) e Angolanos (3,6%), 

estando os restantes distribuídos entre diversos países. Quanto à formação 47% tinham 

frequência no ensino universitário e 29,5% uma licenciatura, situação que consideramos 

expectável atendendo a que a amostra foi recolhida num Campus Universitário.   

Ainda no que diz respeito à caracterização da amostra, cabe referir que perante a 

pergunta de se já tinham vivido fora de Portugal, 80% dos inquiridos respondeu que não 

e, 20% que sim. 

 

3.3- Instrumento 

Foi utilizada a primeira adaptação do questionário numa versão traduzida e adaptada 

contextualmente a Portugal. O questionário estava dividido em duas partes: a primeira 

destinada aos dados pessois e contextuais dos participantes. A segunda parte, constava 

de uma escala de actitudes tipo Likert de 5 pontos, com 24 itens que se agrupavam em 

cinco dimenções: implicação na interação; respeito pelas diferenças culturais; confiança 

na interação; gosto na interação; e atenção na interação. (Vide Anexo 1). 

4- Resultados 

4.1 - Análise dos itens 

Na tabela 1 apresentamos a relação do Alfa de Cronbach com cada um dos itens do 

questionário. Podemos apreciar que todos os itens são importantes para avaliar o 

constructo de Sensibilidade Intercultural, e que o questionário permite medir dito 

constructo. Tal se verifica ao observarmos que inequivocamente, caso fosse eliminado 

algum item, o Alfa do questionário em geral não iria melhorar significativamente. 
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Tabela 1: Análise dos Itens 

Estadística total-elemento 

 Média do 

questionário 

com a 

eliminação do 

elemento 

Variância do 

questionário 

com a 

eliminação do 

elemento 

Correlação 

elemento-total 

corrigida 

Correlação 

múltiple ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach do 

questionário 

com a 

eliminação do 

elemento 

v1 93,47 71,155 ,482 ,432 ,790 

v2 93,91 71,541 ,292 ,222 ,796 

v3 94,59 69,837 ,342 ,502 ,793 

v4 94,18 68,171 ,389 ,439 ,791 

v5 94,15 74,064 ,044 ,433 ,811 

v6 95,33 73,191 ,147 ,282 ,803 

v7 94,24 66,810 ,420 ,500 ,789 

v8 93,80 67,883 ,479 ,527 ,786 

v9 93,39 71,403 ,349 ,508 ,793 

v10 93,39 71,553 ,295 ,364 ,795 

v11 93,95 67,771 ,652 ,606 ,780 

v12 94,19 72,286 ,153 ,309 ,804 

v13 93,60 68,910 ,567 ,575 ,784 

v14 93,63 69,806 ,454 ,469 ,789 

v15 94,83 69,949 ,245 ,285 ,801 

v16 93,59 70,482 ,450 ,579 ,790 

v17 93,49 71,435 ,431 ,376 ,791 

v18 94,12 66,771 ,477 ,480 ,785 

v19 94,43 72,118 ,242 ,395 ,798 

v20 93,76 72,681 ,189 ,477 ,800 

v21 94,10 70,883 ,300 ,366 ,795 

v22 93,63 68,107 ,501 ,549 ,785 

v23 93,87 70,672 ,394 ,413 ,791 

v24 93,85 71,655 ,243 ,341 ,798 

 

De modo geral, podemos apreciar que a adaptação do questionário funcionou bem 

relativamente à sua estrutura e ao funcionamento dos seus itens. Porém, seria 

conveniente rever os itens 5, 6, 12 e 15 atendendo ao baixo índice de correlação 
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corregida, assim como à evidência de que a sua eliminação melhoraria, ainda que 

muito pouco, a fiabilidade global. 

Em relação à variância das respostas obtidas na aplicação piloto, o coeficiente de 

variância mostra os seguintes resultados (Tabela 2):   

 

Tabela 2: Estatísticos básicos e Coeficiente de Variância dos Itens 

  Média Desvio 

padrão  

CV % 

v1 4.6 0.56 12.1 

v2 4.15 0.78 18.7 

v3 3.48 0.92 26.6 

v4 3.88 1.05 27.0 

v5 3.91 1.05 27.0 

v6 2.73 0.83 30.5 

v7 3.82 1.15 30.0 

v8 4.27 0.92 21.5 

v9 4.67 0.69 14.9 

v10 4.67 0.77 16.4 

v11 4.12 0.72 17.4 

v12 3.87 1.02 26.3 

v13 4.47 0.70 15.6 

v14 4.44 0.74 16.7 

v15 3.23 1.15 35.6 

v16 4.48 0.67 14.9 

v17 4.57 0.58 12.6 

v18 3.95 1.04 26.4 

v19 3.64 0.79 21.6 

v20 4.31 0.82 19.0 

v21 3.97 0.86 21.7 

v22 4.44 0.86 19.4 

v23 4.19 0.72 17.3 

v24 4.21 0.87 20.6 
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Como se observa na tabela 2, as respostas foram, no geral, muito homogéneas. 

Repara-se novamente que o item 15 deveria ser melhorado, visto que ainda que se 

encontre dentro dos parâmetros aceitáveis, apresenta uma maior variância.  

 

4.2 - Análise da fiabilidade do questionário. 

A análise da fiabilidade proporciona-nos dados sobre a consistência interna do 

instrumento, mediante o coeficiente de Alpha de Cronbach. Quanto à fiabilidade deste 

questionário, o valor do Alfa de Cronbach foi de 0,800. Este valor é aproximado ao 

obtido pela adaptação feita em Espanha por Ruiz-Bernardo (2012) que foi 0,85, e ao 

original em Inglês (Chen e Starosta, 2000) cujo valor foi 0,88. 

 

4.3 - Análise de Validade de Constructo: Análise factorial 

A análise factorial permite observar a estrutura interna do questionário, identificando os 

factores ou dimensões nos quais se agrupam as respostas. Mediante o método de 

Análise de Componentes principais, com rotação Varimax
27

, obtiveram-se sete 

dimensões que explicam 61,5% da variância. 

Na tabela que se apresenta a continuação é possível identificar os itens que saturam cada 

dimensão (Tabela 3). 

Tabela 3: Análise Factorial dos resultados da aplicação piloto 

Matriz de componentes rotados
a 

 1 2 3 4 5 6 7 

v1 ,419 ,607 ,040 -,093 ,121 ,159 -,046 

v2 ,226 -,023 -,174 ,322 ,293 ,257 ,164 

v3 ,082 ,095 ,654 -,222 ,083 ,436 ,123 

v4 ,744 -,110 -,016 ,117 ,064 ,060 ,130 

v5 -,384 ,162 ,405 -,214 ,407 ,290 -,063 

v6 ,179 -,120 ,665 -,212 ,017 ,027 ,016 

v7 ,720 ,241 -,024 ,031 -,142 ,089 ,077 

v8 ,511 ,204 ,077 ,354 -,105 ,368 -,104 

v9 -,044 ,770 ,082 ,182 -,075 ,110 -,046 

v10 ,153 ,172 ,013 ,181 ,007 ,670 -,148 

                                                             
27 Optou-se por utilizar este tipo de rotação, mais restritiva que uma obliqua (que é mais exploratória), 

com o objectivo de poder realizar, num futuro, comparações com outros estudos que também optaram por 

este procedimento.  
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v11 ,701 ,354 ,189 ,042 ,249 ,051 ,030 

v12 -,021 -,028 ,064 ,029 ,758 -,148 ,107 

v13 ,647 ,150 ,051 ,242 ,153 ,333 -,076 

v14 ,312 ,413 -,061 ,342 ,274 -,294 ,225 

v15 ,337 -,077 -,008 ,030 -,209 ,561 ,247 

v16 ,097 ,746 ,099 ,084 ,151 -,048 ,194 

v17 ,220 ,498 ,037 -,097 ,182 ,083 ,361 

v18 ,224 ,161 -,008 ,555 ,118 ,092 ,496 

v19 ,017 ,282 ,689 ,173 -,091 -,313 ,003 

v20 ,038 ,100 -,221 ,789 -,021 ,071 -,002 

v21 -,179 ,181 ,561 ,172 ,248 ,002 ,278 

v22 ,413 -,035 ,363 ,626 ,097 ,081 -,089 

v23 ,140 ,239 ,064 ,064 ,747 ,039 ,034 

v24 ,008 ,111 ,160 ,010 ,079 -,055 ,813 

 

Cada dimensão ficou configurada do seguinte modo (Tabela 4): 

 

Tabela 4: Composição das dimensões. 

 Factor 1 

4 É-me difícil falar com pessoas de outras culturas, ainda que conheça a sua língua 

7 Sou tão sociável com pessoas da minha própria cultura como com pessoas de outras culturas. 

8 Relacionar-me com pessoas de outras culturas provoca-me tensão.  

11 Acho que tenho habilidades/competências para me relacionar com pessoas de uma cultura diferente da minha.  

13 Normalmente não me sinto confortável com pessoas de outras culturas.  

 Factor 2 

1 Gosto de me relacionar com pessoas de outras culturas. 

9 Respeito os valores das pessoas de outras culturas.  

14 Considero-me uma pessoa de mente aberta às diferenças culturais. 

16 Respeito os comportamentos das pessoas de outras culturas.  

17 
Quando me relaciono com pessoas de outras culturas, tento estar o mais atento/a possível às suas explicações, para poder 
entende-las corretamente. 

 Factor 3 

3 Quando me relaciono com pessoas de culturas diferentes sinto-me bastante confiante de mim próprio/a.   

6 Quando me relaciono com pessoas de outras culturas sei sempre o que dizer.  

19 
Quando me relaciono com pessoas de outras culturas acho que me apercebo facilmente das pequenas diferenças de 
significado que possam ter as palavras ou as ideias. 

21 
Normalmente, quando me relaciono com pessoas de outras culturas costumo ser bastante positivo/a para lhes mostrar 
interesse e atenção.   

 Factor 4 

2 Acho que as pessoas de outras culturas têm uma mentalidade muito fechada.  

18 Normalmente aceito melhor as opiniões das pessoas da minha própria cultura que as opiniões das pessoas de outras culturas. 
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20 Acho que a minha cultura é melhor e mais aberta que as outras culturas. 

22 No geral, tento evitar as situações que exigem relacionar-me com pessoas de outras culturas. 

 Factor 5 

5 Estou muito atento/a quando me relaciono com pessoas de outras culturas.  

12 
Quando conheço alguém de outra cultura tento não me deixar influenciar por ideias pré-concebidas ou os preconceitos que 
possa ter acerca da sua cultura. 

23 Quando converso com uma pessoa de outra cultura procuro mostrar-lhe que a compreendo através de palavras ou gestos. 

 Factor 6 

10 É-me incómodo trabalhar ou partilhar outros espaços (por exemplo o elevador) com pessoas de diferentes culturas. 

15 
Acho que não sei comunicar suficientemente bem quando me relaciono com pessoas de outras culturas, que falam a outra 
língua.  

 Factor 7 

24  Gosto de pessoas de culturas diferentes porque me parecem muito interessantes. 

 

 

4.5- Sensibilidade Intercultural (SI) da amostra inquirida. 

Relativamente à Sensibilidade Intercultural (SI) da amostra podemos afirmar que tem um 

nível de SI Médio Alto. Neste estudo obteve-se uma distribuição desde os 70 até aos 118 

pontos, com uma média de 96,5 e um desvio padrão de 9,72 pontos. 

É importante ressaltar que a pontuação standard relativamente à S.I. é a seguinte: 

▫ Pontuação mínima de 24 (na qual se consideraria uma atitude insensível); 

▫ Pontuação média de 72 (que mostraria uma atitude indiferente ou intermédia); 

▫ Pontuação máxima de 120 (que mostraria uma atitude extremamente favorável). 

 

O histograma indica a distribuição da Sensibilidade Intercultural das pessoas que 

responderam ao nosso questionário (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição das frequências da SI da amostra 
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5. Discussão e conclusões 

 

Considerando os resultados atrás comentados podemos concluir que a adaptação do 

instrumento foi efectiva atendendo ao facto de ter arrojado dados que permitirão 

melhorar a qualidade e a fiabilidade do questionário. 

Os resultados obtidos permitem realizar as seguintes apreciações: 

Na análise de itens não se verificaram situações críticas, ainda que se recomenda 

rever os itens 5,6,12 e 15 no sentido de melhorar a validade interna do instrumento. 

A variância, expressada no respectivo coeficiente, mostra que as respostas 

conseguidas são, na sua maioria, homogéneas. Realidade que sugere uma boa 

compreensão das perguntas ou itens por parte dos participantes. 

A fiabilidade da escala é boa. De acordo com o Coeficiente Alpha de Cronbach 

obtido (0,800) é possível considerar que o questionário, adaptado à língua e ao contexto 

português, é um instrumento fiável. 
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Através do método de Análise de Componentes Principais observámos sete 

factores. Ainda que o número de factores encontrados neste estudo não coincida 

exactamente com o da Escala de Ruiz-Bernardo (2012), que foram cinco, nalguns deles 

existem coincidências de itens comuns por factores, situação que propicia certa 

semelhança com a original. Todavia, a melhoria na redacção de alguns itens poderá 

favorecer a sua compreensão, e assim também benfeitorizar a distribuição factorial. 

Finalmente é de destacar que a SI da amostra é média alta e que a distribuição 

corresponde a uma curva normal, com o qual se evidencia uma vez mais a qualidade 

psicométrica do instrumento. 

Porém, queremos ressalvar que consideramos estes resultados algo limitados dado que a 

amostra não é representativa e, quiçá exista algum sesgo proveniente do contexto em 

que foi aplicado o questionário. Assim, consideramos que as linhas a seguir no futuro 

têm que estar orientadas a validar o instrumento com uma amostra representativa. 

Esperamos que este tipo de estudo permita contribuir para o conhecimento das 

competências necessárias para empreender projectos de paz e justiça social. 
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Anexo 1 
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Questionário de Sensibilidade Intercultural 

 

 

 

Dados de Caracterização 
Idade: _______ Género: Masculino       Feminino 
Naturalidade________________________ 
Já viveu fora de Portugal? Sim        Não 
 Se Sim, em que País (es)?___________________________________________e durante quanto tempo?_____(anos) 
Escolaridade 

1.º Ciclo ou equivalente incompleto  1.º Ciclo ou equivalente completo  

2.º Ciclo ou equivalente incompleto  2.º Ciclo ou equivalente completo  

3.º Ciclo ou equivalente incompleto  3.º Ciclo ou equivalente completo  

Ensino Secundário/profissional incompleto  Ensino Secundário/profissional completo  

Frequência no Ensino Superior  Bacharelato  

Licenciatura  Pós-graduação  

Mestrado  Doutoramento  

 

 
1 2 3 4 5 

1 Gosto de me relacionar com pessoas de outras culturas.      

2 Acho que as pessoas de outras culturas têm uma mentalidade muito fechada.       

3 Quando me relaciono com pessoas de culturas diferentes sinto-me bastante confiante de mim próprio/a.        

4 É-me difícil falar com pessoas de outras culturas, ainda que conheça a sua língua      

5 Estou muito atento/a quando me relaciono com pessoas de outras culturas.       

6 Quando me relaciono com pessoas de outras culturas sei sempre o que dizer.       

7 Sou tão sociável com pessoas da minha própria cultura como com pessoas de outras culturas.      

8 Relacionar-me com pessoas de outras culturas provoca-me tensão.       

9 Respeito os valores das pessoas de outras culturas.       

10 
É-me incómodo trabalhar ou partilhar outros espaços (por exemplo o elevador) com pessoas de diferentes 
culturas. 

     

11 
Acho que tenho habilidades/competências para me relacionar com pessoas de uma cultura diferente da 
minha.  

     

Este questionário é uma adaptação do “Cuestionario de Sensibilidad Intercultural” (Ruiz-Bernardo,2012) que pretende 

conhecer a sua percepção sobre a diversidade cultural. Solicitamos que leia cada uma das frases que aparecem no 

quadro que se segue e, de acordo com a sua primeira impressão, assinale com um X o grau de acordo ou desacordo 

com cada uma delas. Lembramos que não existem respostas “certas” ou erradas”. O presente questionário é anónimo, 

confidencial e destina-se a fins académicos. Obrigada pela sua colaboração. 

 

1= Totalmente em Desacordo; 2= Em Desacordo; 3= Não Tenho a Certeza; 4= De Acordo; 5= Totalmente de Acordo 
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12 
Quando conheço alguém de outra cultura tento não me deixar influenciar por ideias pré-concebidas ou os 
preconceitos que possa ter acerca da sua cultura. 

     

13 Normalmente não me sinto confortável com pessoas de outras culturas.       

14 Considero-me uma pessoa de mente aberta às diferenças culturais.      

15 
Acho que não sei comunicar suficientemente bem quando me relaciono com pessoas de outras culturas, 
que falam a outra língua.  

     

16 Respeito os comportamentos das pessoas de outras culturas.       

17 
Quando me relaciono com pessoas de outras culturas, tento estar o mais atento/a possível às suas 
explicações, para poder entende-las corretamente. 

     

18 
Normalmente aceito melhor as opiniões das pessoas da minha própria cultura que as opiniões das pessoas 
de outras culturas. 

     

  
1 2 3 4 5 

19 
Quando me relaciono com pessoas de outras culturas acho que me apercebo facilmente das pequenas 
diferenças de significado que possam ter as palavras ou as ideias. 

     

20 Acho que a minha cultura é melhor e mais aberta que as outras culturas.      

21 
Normalmente, quando me relaciono com pessoas de outras culturas costumo ser bastante positivo/a para 
lhes mostrar interesse e atenção.   

     

22 No geral, tento evitar as situações que exigem relacionar-me com pessoas de outras culturas.      

23 
Quando converso com uma pessoa de outra cultura procuro mostrar-lhe que a compreendo através de 
palavras ou gestos. 

     

24  Gosto de pessoas de culturas diferentes porque me parecem muito interessantes.      
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VALORES,  EXPERÊNCIA E  INCLUSÃO :  COMO SE CONFIGURAM 

NAS NARRATIVAS DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA/ES 

 

OLIVEIRA, Alexsandra dos Santos 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/ CAPES 

 

PINEL, Hiran 

Universidade Federal do Espírito Santo/ UFES 

  

Este artigo visa apresentar, alguns caminhos e discussões percorridos pela dissertação de 

mestrado intitulada: O (Des)velar de  valores em espaços de convivência escolar. Trabalho 

constituído de inquietações e curiosidades sobre as relações no espaço da escola. Acreditou-se 

que esta relação se deu também em uma esfera de subjetividade e de intersubjetividade, 

abordar os valores no espaço da escola pública tornou-se o grande desafio deste trabalho de 

pesquisa. Investigação que teve como objetivo descrever, narrar e analisar, através do método 

de inspiração fenomenológico-existencial de investigação, (FORGHIERI, 2004), a “experiência” 

dos sujeitos envolvidos nos espaços de convivência de uma Escola Pública do Sistema 

Municipal de Educação de Cariacica – ES. Trabalhou-se com narrativas, que permitiram a cada 

sujeito, integrante da pesquisa, mostrar seu estilo, seus valores e sua subjetividade. Por ela 

será possível contar histórias, narrando os fatos, os acontecimentos, os afetos, as virtudes, os 

conflitos, os problemas que percorrem a trajetória existencial do ser. Apresentando a 

relevância e os resultados da pesquisa, traremos para este trabalho, algumas reflexões da 

escola como um espaço de convivência, que permite o adverso, como por exemplo, as 

dificuldades que se tem em lidar com o outro (aquele que é diferente de mim). Morin (2005) 

afirma que mais separamos do que ligamos. É a religação o imperativo ético primordial que 

comanda ao outro, à comunidade, a sociedade e à humanidade. Esse é o principio para não 

tratar o outro como objeto, com desprezo, com exclusão. Profissionais destacaram em suas 

narrativas pressupostos de:  troca de saberes e fazeres, reflexão, Educação Inclusiva, Educação 

Infantil, trabalho colaborativo, grupo, alfabetização, enfatizando a importância do diálogo, do 

carinho, do respeito, da influência, do interesse, do cuidado, da participação e paralelamente,  

descaso e competição. Trabalhou-se nessa pesquisa com mais dois autores e dois temas. Sobre 

a “experiência” recorreu-se fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004). Já sobre a 

“convivência” procurou-se apreender sentidos em Maturana (1998), destacando a obra 

Emoções e linguagens educação e na política (1998).  
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 Palavras chaves: Valores; Experiência; Inclusão; Narrativas; Fenomenologia.  

 

VALUES , EXPERIENCE AND INCLUSION: AS CONSTITUTES THE STORY OF PROFESSIONAL 

SYSTEM OF EDUCATION OF MUNICIPAL CARIACICA / ES  

 

OLIVEIRA , Alexsandra dos Santos 

Federal University of Espírito Santo - UFES / CAPES 

 

PINEL , Hiran 

Federal University of Espírito Santo / UFES 

 

This article presents some discussions and paths traversed by the dissertation entitled: The 

(Un) ensure the values in spaces of school life. Work consists of concerns and curiosities about 

the relationships in the school. It was believed that this relationship also happened in a sphere 

of subjectivity and intersubjectivity, address values within the public school became the major 

challenge of this research. Research that aims to describe, narrate and analyze, through the 

method of inspiration existential-phenomenological research (Forghieri, 2004), the 

"experience" of those involved in living spaces of a Public School System Municipal Education 

Cariacica - ES. Worked with narratives, which allowed each subject, a member of the research, 

to show your style, your values and subjectivity. For it will be possible to tell stories, narrating 

the facts, events, affections, virtues, conflicts, problems that cross the path of existential 

being. Introducing the relevance and search results, we will bring to this work, some 

reflections school as a living space, which allows the adverse, such as the difficulties that have 

to deal with the other (the one who is different from me).  Morin (2005) states that the more 

separated we turn. Is rewiring the primordial ethical imperative which commands the other, 

the community, society and humanity. This is the principle not to treat the other as an object, 

with contempt, with exclusion. Professional excelled in their narratives assumptions: exchange 

of knowledge and action, reflection, Inclusive Education, Early Childhood Education, 

collaborative, group, literacy, emphasizing the importance of dialogue, affection, respect, 

influence, interest, care, participation and parallel, neglect and competition. We worked on 

this research with two authors and two themes. About the "experience" we used essentially 

the Bondia Jorge Larrosa (2004). Already on the "coexistence" sought to apprehend meaning in 

Maturana (1998), highlighting the work Emotions and language education and policy (1998). 

 

 Keywords: Values; Experience; Inclusion; Narratives; Phenomenology 
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Este artigo visa apresentar, alguns caminhos e discussões percorridos pela dissertação de 

mestrado intitulada: O (Des)velar de  valores em espaços de convivência escolar. Trabalho 

constituído de inquietações e curiosidades sobre as relações no espaço da escola. Acreditou-se 

que esta relação se deu também em uma esfera de subjetividade e de intersubjetividade, de 

ética  e de emoção.  Abordar os valores no espaço da escola pública tornou-se o grande 

desafio deste trabalho de pesquisa.    

 

Os objetivos passaram por descrever e analisar, inspirando-se no método fenomenológico-

existencial de investigação, a “experiência” dos sujeitos envolvidos nos espaços de convivência 

de uma escola pública da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES. Pontuar os contextos 

individuais e sociais, vividos cotidianamente, naquele espaço público, de onde aparecem os 

valores que podem marcar e dar sentidos aos espaços de “convivência”28 dali-mesmo. 

 

Se for verdade que o homem é um ser contador de histórias, a investigação de caráter 

qualitativo tem tido o mérito de explorar e organizar este potencial humano,  produzindo 

conhecimento sistematizado através dele. É certo que o importante, na investigação, é ouvir a 

história do interpelado, para quem são dirigidas as questões investigatórias. Mas também é 

fundamental lembrar que numa provocadora entrevista não diretiva disposta a (re)construir 

histórias, fatalmente haverá a interferência de quem ouve, especialmente na (re)interpretação 

de significados  em um processo coletivo de mútua explicação em que a vivência do 

pesquisador se imbrica na do sujeito investigado. 

 

Morin (2005) afirma que mais separamos do que ligamos. É a religação o imperativo ético 

primordial que comanda ao outro, à comunidade, a sociedade e à humanidade. Esse é o 

principio para não tratar o outro como objeto, com desprezo, com exclusão.   

 

                                                             
28

  Este termo aparece na obra de Humberto Maturana (1998), mas não como uma categoria, contudo, 
para este trabalho  usaremos como  termo  de referência quando falarmos do espaço que convivem os 
sujeitos da pesquisa. 
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A ética da religação, que percebe o ser humano como um eu simultaneamente diferente e 

igual a ele. Aparece como diferente, carrega um potencial de hostilidade. Daí os ritos de 

encontro com o outro, apertos de mão, saudações, fórmulas de cortesia, para atrair a sua 

benevolência ou desarmar a sua hostilidade. A simpatia, a amizade, a afeição e o amor 

intensificam o sentimento de identidade comum.  A ética altruísta é chamada de ética da 

religação, pois exige manter abertura ao outro. 

O que importou na pesquisa foram os des(vela)mentos realizados no espaço da escola, 

referendados em um método que valorizasse o sujeito e seu ser sendo no mundo, respeitando 

a experiência  e o saber advindo dela, da convivência e dos valores de cada um. 

Após algumas leituras, foi possível apontar a aproximação entre experiência e narrativa como 

uma expressão. O que leva-nos a indicar as narrativas como uma técnica metodológica 

pertinente aos estudos qualitativos e embasados em pressupostos fenomenológicos e 

existenciais. Mantendo a compreensão das histórias narradas, presentes na experiência de 

cada sujeito, poder-se-á ampliar o horizonte da pesquisa, à medida que compreendemos as 

razões de suas ações, motivadas por crenças, desejos, teorias e valores. Pontua Benjamim 

(1994) que o narrador não "informa" sobre a sua experiência, mas descreve sobre ela, 

oferecendo a oportunidade para que o outro a escute e a transforme em experiência de maior 

amplitude.  

A Fenomenologia-existencial, ciência - filosofia, método e arte – encanta exatamente pela 

liberdade que oferece na associação com a arte e com a escrita literária, na descoberta do ser 

“sendo”. A fenomenologia se preocupa com a compreensão  das coisas  e seus significados,  e 

não com  explicações   mecânicas, naturais e ou sociais. 

Desse modo, buscou-se por meio de uma escuta sensível, as narrativas como caminho para 

atingir os objetivos da pesquisa.  Essa proposta foi marcada e imbuída de inspirações do 

método fenomenológico-existencial (FORGHIERI, 2004), perspectiva que ajudou a privilegiar a 

experiência dos sujeitos, os seus espaços de convivência; os valores que permearam essa 

convivência, a experiência da pesquisadora, o marco teórico, os resultados, e a 

finalização/início da pesquisa. O método fenomenológico é atualmente amplamente utilizado 

no âmbito da pesquisa qualitativa. Buscamos em Forgheiri (2004) seus significados. 
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Diante dessa escolha metodológica, há que se envolver, perceber e descrever o sentido da 

experiência vivida pelo “ser sendo” dos sujeitos e da pesquisadora. Neste momento eles 

estão imbricados, na busca por (des)velar seus espaços de convivência por meio  das 

narrativas. Trata-se de um caminho para “vir à luz” aquilo que se mostra. Há, na experiência 

dos sujeitos, possibilidades, aprendizado, desafios, questionamentos, construções, 

desconstrução, sentidos e sentimentos da constituição de um processo educacional 

ético/estético, cuidadoso, amoroso e emocional. 

Trabalhar com as narrativas dos sujeitos da pesquisa significa, ao olhar sentido da 

pesquisadora, o caminho para compartilhar suas histórias como expressão da sua experiência 

vivida. E fazer deste momento uma oportunidade de reconstrução, de abertura, de 

possibilidades e de sentido que se constitui na experiência, falar de valores, espaços de 

convivência e experiência é o objetivo desta pesquisadora.   

Resumidamente, o que a pesquisa almejou foi o (des)velamento, na experiência vivida, dos 

valores dos profissionais da educação em seus “espaços de convivência”. No campo da 

pesquisa, as narrativas têm sido usadas como um instrumental de coleta de dados, de análise 

dos modos pelos quais os seres humanos experimentam o mundo. É um modo de pensar e 

agir.  

Trabalhou-se nessa pesquisa com dois autores e dois temas. Sobre a “experiência” recorreu-se 

fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004).  Já sobre a  “convivência” procurou-se 

apreender sentidos em textos de Maturana (1998).  

Após encontros e desencontros, encontramos em Jorge Larrosa (2004) uma das maiores 

contribuições desse trabalho para o sistema educacional – se é que podemos descrever  

“contribuições”. Reflexões, diríamos. Principalmente quando trata o sujeito como um sujeito 

imbricado, ressignificando de forma reflexiva  o sujeito com ele mesmo. Também aqui, na 

produção desses textos, será utilizado a primeira pessoa (singular e plural) para melhor 

expressar os sentidos e significados da experiência conforme estamos defendendo nessa 

pesquisa.  

Buscamos apontar caminhos para entender a experiência e a educação, expondo que a técnica 

aplicada à práxis reflexiva, quando aparece dotada de sentido, vai além da terminologia. 

Instaura-se assim um legado sobre o sentido das palavras, que é por meio delas que 
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nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que 

sentimos. Elas são mais do que simplesmente palavras. E pensá-las não somente como modo 

de "raciocinar", "calcular" ou "argumentar", como nos têm sido ensinado algumas vezes, mas 

sobretudo, dando sentido ao que somos e ao que nos acontece. 

A experiência passa por tudo que nos toca, com o que apreendemos, com o que 

experimentamos, por tudo aquilo que realmente vivemos. Sua aproximação com a linguagem 

poderá ser sustentada por teóricos como: Martin Heidegger, Walter Benjamin, Jorge Larrosa, 

Humberto R. Maturana, entre outros. Possibilitando a linguagem ser considerada como um 

dos caminhos de nossa trilha metodológica.  

Dessa forma,  trazer o pensamento de Humberto Maturana em sua obra: Emoções e 

linguagem educação e na política para o cotidiano de uma escola Pública do município de 

Cariacica/ES, permiti-nos buscar e tentar compreender as emoções, os valores e ao mesmo 

tempo narrar a experiência nas relações humanas e a convivência entre os profissionais dessa 

instituição chamada escola, na busca  por um conviver pautado pela ética.  

 

Esta referência foi eleita para permear as discussões e resultados dos sujeitos da  experiência. 

Nomeando uma das possibilidades de se falar do que entendemos como o espaço da escola. 

Maturana será o autor eleito para trazer à tona e sustentar as discussões da constituição da 

convivência como um espaço politicamente definido como tal.  

As relações humanas acontecem sempre a partir de uma base emocional 

que define o âmbito da convivência. Por isso, a convivência de pessoas que 

pertencem a domínios sociais e não-sociais distintos requer o 

estabelecimento de uma regulamentação que opera definindo o espaço de 

convivência como um domínio emocional declarativo que especifica aos 

desejos de convivência e, assim, o espaço de ações que o realizam (p. 74).  

 

Quando o autor fala das emoções, pontua que não existe ação humana sem emoção que se 

estabeleça como tal, e a torne possível como ato. As emoções  elegem o domínio das ações em 

nosso intercâmbio com o outro, faz do outro um legítimo outro na convivência.  O amor 

amplia e estabiliza a convivência. 
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Politicamente falando é na democracia, “o espaço político para cooperação na criação de um 

mundo de convivência no qual nem a pobreza, nem a tirania surjam como modos legítimos de 

vida” (MATURANA, 1998, p 75). Para esse cientista, isso tem a ver com a negação de que 

somos originalmente seres amorosos. O central na convivência humana é o amor, que se 

constitui na legitimação do outro como um ser social. Aceitação essa que passa tanto pelo 

respeito a si mesmo, quanto pela aceitação e respeito pelo outro.  

 

Assim, o profissional da educação precisa aceitar esta responsabilidade de criar um espaço de 

convivência, no domínio de aceitação recíproca que se configura nas relações: professor x 

aluno, professor x professor, professores x técnicos, professores x gestão, técnicos x gestão,  

gestão x Sistema, professores x Sistema, família x escola, professores x famílias, técnicos x 

famílias entre várias outras configurações que a educação possibilita.   

 

As palavras, para Maria Zambrano (2004), é uma razão vital que se faz por sua própria 

necessidade interna de “razão poética”. A autora, assim como Heidegger, discorre sobre o 

“ouvir” e o “escutar” como forma de evitar leituras ingênuas. Ela pontua que as palavras se 

mostram como conexões de modos existenciais. Passaremos então, por meio das palavras, a 

descrever a “experiência” de profissionais de uma escola pública da Rede Municipal de 

Cariacica/ES.  

 

No trabalho de dissertação, tivemos a construção de sete depoimentos que ao longo da 

pesquisa e das devoluções se transformaram em narrativas. Da leitura de cada narrativa foi-se 

capturando um nome do texto que, ao olhar sentido da pesquisadora e das depoentes, parecia 

ser  significativo  para  o trabalho.  
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Traremos abaixo uma rápida  panorâmica das narrativas  

 

NARRADORA COM A PALAVRA... ALGUNS VALORES/VIRTUDES 

01 Educadora  Otimista otimismo; cuidado; afeto, paixão e respeito 

... 

02 Fabiana Interesse, emoção, respeito, afeto e 

otimismo ... 

03 Cheirosa Responsabilidade, amizade,  determinação, 

diálogo e emoção ...  

04 Epitáfio Amor, cooperação, crescimento pessoal, 

diálogo, convivência e amizade ... 

05 Lia Afeto, carinho, cuidado, diálogo, emoção e 

responsabilidade ..  

06 Maria Amor; diálogo, carinho, respeito e cuidado ...   

06 Priscila  Paixão, emoção e respeito... 

 Fonte: OLIVEIRA, Alexsandra dos Santos; 2008.   

 

Sendo assim,  para este artigo, traremos a narrativa de uma  professora,  aquela que  dês(vela) 

a inclusão  em meio a sua experiência.  

 

 

Com a palavra Maria29 

                                                             
29

 Nome fictício escolhido  atribuído a professora, devido a escolha da frase que inicia sua 
narrativa.   
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“Maria guardava todas estas coisas, em seu coração”. 

(Lucas 2:19)  

 

“Maria” possui 37 anos de idade, atua no magistério há treze (13) anos.  Logo após a conclusão 

do seu curso de magistério esta profissional foi atuar na Rede Privada de Ensino onde 

trabalhou cerca de nove anos.  

 

Formada em Pedagogia, ela é professora efetiva de dois Sistemas Educacionais. Atua na Rede 

Municipal de Ensino de Vitória/ES em um turno e no outro atua como professora efetiva da 

Rede Municipal de Ensino de Cariacica/ES. Atua na escola pesquisada como professora 

alfabetizadora, turma de seis anos (Ensino Fundamental de nove anos).  

 

No ano de 2007 a professora concluiu sua Pós-Graduação em Arte da Educação. Seu trabalho 

de conclusão de curso foi desenvolvido na escola pesquisada com uma turma de 2º ano, na 

qual era professora regente. O trabalho intitulou-se: Imagens Múltiplas Possibilidades. Nossa 

conversa durou aproximadamente 24 minutos, tendo sido autorizada sua gravação.  

“Maria” terá sua narrativa marcada pelo amor, é ele que mais se destaca em suas palavras, 

pelo compromisso pela experiência, pela troca de saberes e fazeres reflexão, educação 

inclusiva, educação infantil, trabalho colaborativo, grupo, alfabetização, enfatiza a importância 

do diálogo, carinho, respeito, influência, interesse, cuidado, participação e paralelamente 

descaso e competição.   

 

* 

 

Trabalhei durante muito tempo em escola particular. Mas o meu sonho era o de alfabetizar 

crianças da escola pública. Sentia que as crianças da escola privada eram como terra fértil 
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[aprendiam rápido], você jogava a sementinha e elas brotavam, mais rápido que as outras. 

Atribuo isso ao fato deles terem um mundo muito rico com a leitura e a escrita. Então, o meu 

sonho era o de alfabetizar crianças da escola pública [onde as sementinhas, supostamente, 

demoravam a brotar].  

 

A realização do sonho iniciou quando eu passei no concurso da Prefeitura Municipal de Vitória. 

Fiquei muito empolgada. Quando iniciei o trabalho, fiquei meio perdida. O Sistema estava 

vivendo a ruptura daquela idéia de que o único objetivo da educação infantil era brincar. [...]   

 

Mas eu tive a oportunidade de me encontrar. Trabalhei com uma pedagoga muito, muito, 

muito boa! [reconhecimento de um bom trabalho de uma colega de trabalho] Valéria30... uma 

pessoa muito boa e capacitada para ser o que é [pedagoga]. Ela me ajudou muito, abriu o 

leque para mim. E com a ajuda dela eu comecei a desenvolver um trabalho, um trabalho muito 

bom neste meu primeiro ano de Escola Pública  [...].  

 

[...] No ano seguinte o CEMEI recebeu uma carta de uma escola lá da redondeza que recebia as 

crianças que passam para o Ensino Fundamental, onde a diretora parabenizava o trabalho da 

equipe. Ela havia, pela primeira vez, recebido em sua escola crianças que saíam da educação 

infantil alfabetizadas. É claro que esse não foi o resultado só da minha turma, existiam outras 

professoras que possuíam um trabalho comprometido, isso sem falarmos no apoio da 

pedagoga. Foram três turmas de pré-escola, que deixaram o CEMEI e partiram para o Ensino 

Fundamental [o reconhecimento de um bom trabalho e do compromisso com a educação e 

com crianças que não tiveram a sua oportunidade negada].  

 

[ ...] Para mim, foi uma diferença muito grande quando eu assumi em Cariacica. Senti a mesma 

coisa quando sai da escola privada e fui para a prefeitura de Vitória. As realidades são bem 

diferentes.   

 

Logo no início eu peguei uma turma de crianças de seis anos. Na escola em que eu atuei já 

tinha turma de seis anos31.  Lá o trabalho também foi muito bom, foi muito gratificante, só que 

                                                             
30 Nome Fictício. 
31 A professora fala do ensino fundamental de seis anos – instituído no país em 2005. 
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nós tivemos que sair32. Eu não consegui voltar para essa escola. Aí vim para cá [referindo-se 

à escola pesquisada] e peguei uma turma de primeira série [Ensino Fundamental de sete 

anos]. Aqui ainda era primeira série, só que a escola já estava se adequando ao Ensino 

Fundamental de seis anos [2005]. A escola tinha uma turma de seis anos pela manhã, se não 

me engano.  

 

Foi um trabalho muito bom, mais ao mesmo tempo complicado, porque estávamos assumindo 

uma turma já no segundo bimestre. Até você se adaptar com a sua turma e a turma se adaptar 

ao seu trabalho, isso leva um tempo.  

 

Nós [ela e as demais profissionais que estavam na mesma situação] realizamos um trabalho de 

parceria. Pegamos as crianças com mais dificuldade, separamos em grupos [de forma a 

homogeneizar a turma, algo não muito aceito quando falamos diversidade]. Houve um 

resultado muito bom [referindo-se ao trabalho de alfabetização dos alunos]. Mas, infelizmente 

no ano seguinte, o trabalho não pôde ter continuidade, pois uma das profissionais que atuava 

nessa escola entrou de licença maternidade33, então isso deu uma quebra.   

 

No que diz respeito ao relacionamento entre os professores, eu penso que há uma diferença 

entre o privado e o público. Na escola privada existe a competição [algo que aparece de forma 

explícita no sistema privado]. Eu não sei se é porque somos todas mulheres, tenho essa dúvida 

se isso não influencia [as questões de gênero influenciando nas relações interpessoais].   Na 

escola particular existe sim, de forma clara, uma competição entre os profissionais que ali 

atuam [enfatiza].  

 

Eu acho que se nós professores vivemos muito de passado. Sempre tentando jogar a culpa no 

professor anterior. Foi porque aconteceu isso... Foi porque eu peguei a turma e a turma estava 

assim...  Penso! Tem como você retornar? Não!  Você tem que partir dali e tentar fazer alguma 

coisa [fazer diferente, tentar dar um novo  sentido  àquela realidade] .  

 

                                                             
32

 A professora se refere ao primeiro trimestre de 2006 quando os profissionais aprovados no concurso, 
assumiram lotações provisórias – contrato – e no segundo trimestre escolheram suas cadeiras 
definitivamente.  
33

 Em julho de 2007 a professora entrou de licença a maternidade. E no ano de 2008 pediu exoneração 
da Rede Municipal de Cariacica.  
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Penso também, que nós professores não devemos passar em branco na vida de uma criança. 

Existem professores(as) que a gente não lembra. E existem professores(as)  que pelo fato de 

chamá-los de tio(a), você pode até não  lembrar do nome, mas você lembra de algum detalhe 

dele(a) que lhe marca, que lhe chama atenção, que lhe traga lembranças. Você lembra da 

personalidade, de como eles (as) agiam com você, são momentos que marcam. E eu quero 

marcar! Eu sempre tive esse desejo. O desejo de marcar a vida dos meus alunos, de não passar 

como uma folha em branco na vida deles.   

 

 Eu vejo que entre nós [referindo-se à categoria do magistério] o que existe muito entre nós, é 

um trabalho isolado [um trabalho fragmentado e efêmero].   Se eu pego uma turma boa, eu 

não elogio o profissional que atuou antes de mim, afinal se a turma atingiu bons resultados, foi 

graças ao seu trabalho. O que os profissionais costumam fazer, chegar ao final do ano, 

mostrando o seu serviço e se sentindo satisfeito com o resultado daquela turma no final do 

ano. Acredito que não devemos esquecer de agradecer também ao profissional que esteve ali 

antes de nós.  Mas se eu pego uma turma que está com o nível abaixo do esperado, o que eu 

faço? Meto o pau  [no sentido de desvalorização] no professor que atuou antes de mim34.   

 

Falta um trabalho de unidade [integração]. O próprio Sistema de Educação deveria 

proporcionar isso às escolas, temos que viver isso, é necessário! É o que eu vejo, quando ouço 

falar da Escola da Ponte35, em Portugal. Eu não consigo imaginar. Fico a pensar como isso 

acontece? Parece um sonho. Eu fecho os olhos e fico a pensar como seria aqui.  Mas acordo 

logo em seguida, ao perceber que nossa realidade é bastante diferente da realidade deles 

[descreve seu sonho de uma educação melhor]. 

 

                                                             
34

 Ao buscar aprofundar-me nas questões levantadas por essa professora, me deparo com um texto de 
Celso Vasconcelos, que  parafraseando Hannah Arendt  diz:  que a centralidade na pessoa implica  em 
reconhecer que a vida é agora; é certo que existe uma tensão entre o passado (memória) e o futuro 
(projeto),  mas no presente. 
35

 Localizada na Vila das Aves, cidade do Porto, Portugal. A escola da Ponte é conhecida mundialmente 
por ser uma escola que não possui turmas separadas por idade ou escolaridade, nem lugar fixo ou sala 
de aula. Os alunos se organizam  em pequenos grupos com interesse comum, reúnem-se com o 
professor em grandes galpões e desenvolvem programas de trabalho de 15 dias. Avaliam o que 
aprendem e formam novos grupos. A Escola da Ponte revolucionária, libertária, solidária, serve de 
referência em todo o mundo quando o assunto é educação. Um dos seus dirigentes mais conhecidos é o 
educador José Pacheco. Seu modelo de ensino é resultado de uma pesquisa pedagógica e também fruto 
da experiência e da prática do ensino desenvolvida por seus educadores.  
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Uma coisa me marcou muito ao assistir uma entrevista do José Pacheco. Foi  quando ele 

falou que na Escola da Ponte o planejamento dos professores acontece em grupo. Apontando 

alguns pontos de como os relacionamentos acontecem naquele espaço. Lembro de alguns 

[reportando-se à memória]. Eles pedem ajuda uns aos outros quando estão com dúvidas de 

como agir; mantém com os colegas uma relação atenciosa, crítica e ao mesmo tempo fraterna;  

reconhecem  e aceitam criticamente  os diferentes pontos de vista sem trazer isso para o lado 

pessoal, procuram seguir sempre o projeto da escola como inspiração para as suas ações 

[pausa]  e apóiam  os colegas na resolução dos  conflitos.   

 

Eu penso que para a educação esse seria o começo de tudo. É essencial! [Neste momento, 

compartilho com a professora alguns pontos sobre o que acaba de dizer, pois, assim como ela, 

também fiquei encantada com a experiência da Escola da Ponte, em uma palestra realizada 

pelo professor José Pacheco].   

 

Percebo que essa questão do retorno para dizer àquilo que foi bom, ou o que precisa melhorar 

é bom quando sugerido por alguém de fora [alguém que não esteja ligado diretamente àquele 

cotidiano; referindo-se a troca de idéias com os demais colegas]. Que seja do grupo, entenda 

do assunto, mas que não esteja diretamente, tão envolvida(o) no cotidiano da sala de aula, 

como eu estou.  O que eu acho mais difícil são os profissionais se tratarem com educação, com 

respeito, com humildade. Eu acho que as pessoas, principalmente, na nossa esfera da 

educação, precisam saber se posicionar [agir critica e reflexivamente]. Precisamos aceitar a 

posição das outras pessoas, sem trazermos isso para o lado pessoal.  

 

Inclusive, outro dia eu ouvi uma pessoa falando que nós da tarde [referindo-se a equipe de 

trabalho do turno vespertino] somos muito submissos, aceitamos tudo. Aí eu falei com ela, não 

é assim! Primeiro nós temos que saber argumentar. Se eu sento à mesa com alguém para 

conversar, eu acho o fim que aquilo termine em bate-boca [discussão, ofensa]. Para mim isso é 

o fim, não existe nada mais deselegante, do que escolher esse caminho [demonstra sua 

preocupação na busca de diálogo para a resolução de problemas e conflitos no cotidiano].  E 

outra coisa, quando eu falo ali, acabou ali, aquilo não tem que se tornar uma coisa pessoal. Eu 

falei, você precisa saber respeitar o meu ponto de vista e manter o seu ponto de vista, mesmo 

que eles caminhem em direções contrárias. Temos que chegar a um acordo. E aquilo que não 
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der para satisfazer a ambas(os) temos que aprender a aceitar. E nada de levar essa história 

para o lado pessoal e depois não pode olhar para você, não pode mais conversar com você. 

Isso é muito comum entre nós [referindo-se à categoria do magistério]. Não vejo isso como 

uma questão de submissão, como a minha colega colocou. Você ser submissa a alguém ou a 

alguma coisa é aceitar tudo do jeito que vem, sem exercer qualquer tipo de reflexão, ou 

criticidade; e outra coisa é você saber questionar e expor seu ponto de vista [saber respeitar o 

outro]. 

 

Isso é uma coisa que eu acho que falta muito no magistério. Não sabemos nos respeitar. Por 

isso é que eu acho que estamos tão desvalorizados. Todo mundo [referindo-se às pessoas, às 

lideranças, às instituições, aos programas sociais, que não estão imersos na educação e se 

elegem como tal], todos metem a colher [fala coloquial], todo mundo quer intervir, acham que 

todo mundo pode substituir o professor. É o amigo da escola, as empresas com seus programas 

sociais... Mas você não encontra isso nas outras profissões. Você não vê o amigo da Medicina, 

o amigo da Engenharia. Eu acho que essa decisão tem que partir de nós professores. 

 

Falando da nossa realidade, na minha opinião, Cariacica, mesmo com seus aspectos positivos e 

negativos, este ano tem sido um desafio maior para mim com o Jonas36. Porque que está sendo 

um desafio. Eu já tive vários alunos com Necessidades Educativas Especiais, mas ele tem sido 

um desafio a cada dia. Ele vem tentando chamar a minha atenção na sala, de todas as 

formas... Pensando bem, talvez se eu estivesse no lugar dele até faria pior que ele 

[demonstrando sua subjetividade ao falar do problema]. Imagine, se eu estiver em uma sala de 

aula onde a professora não pudesse parar para me dar atenção? E ele é totalmente 

dependente, até para tomar água eu tenho que dar na boca. A deficiência roubou-lhe toda sua 

autonomia. Neste momento a madrasta está freqüentado a escola na hora do recreio para dar 

comida para ele.   

 

Até hoje foi um desafio trabalhar na Prefeitura de Cariacica, mas foi diferente. E agora tem 

sido mais que desafio, tem sido um aprendizado muito grande. Eu tenho crescido muito neste 

período, porém, este ano [2008] o desafio será maior. Porque ele está desestruturando toda 

                                                             
36

 Nome fictício, atribuído a um dos seus alunos com Necessidades Educativas Especiais. O aluno possui 
deficiências múltiplas, totalmente dependente de uma outra pessoa para se alimentar, para ir ao 
banheiro para se locomover em sala de aula.   
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turma. Mas, essa desestruturação é o seu pedido de socorro [que alguém olhe também por 

ele]. O que esta criança está fazendo é pedir socorro, está pedindo atenção!  E eu percebo 

que eu não estou tendo tempo de dar esta atenção a ele. Porque ou eu paro para fazer algo 

com ele, ou eu paro para fazer com as demais crianças que estão na turma37.  

 

Eu estou com uma turma de vinte e cinco alunos, e desses, mais ou menos  vinte alunos nunca 

foram à escola, estão saindo de casa agora  e não conhecem nem o próprio nome. Outros já 

freqüentaram as escolinhas [referindo-se a escolas informais, que existem no próprio bairro]. 

Mas de maneira geral não têm  vivência no ambiente escolar. Então, eu estou tendo que 

trabalhar toda essa questão de regras, de inserção da criança no meio social. E ele está lá ao 

meu lado  pedindo atenção só para ele [demonstra-se angustiada ao tocar nesse assunto, 

contrariando sua vontade de fazer algo mais, mas o próprio sistema a impede].  

 

Se eu der um lápis e um papel para ele e falar “faça o que você quiser com essa folha”, afinal 

ele precisa rasgar, amassar, trabalhar sua coordenação motora, que é bastante comprometida. 

Ele sai rabiscando a sala toda. Passa o lápis nas carteiras dos seus colegas, nas paredes, no 

chão, enfim na sala toda.  E isso tem sido um pouco frustrante. Todos os dias eu saio daqui 

sabendo que eu não estou fazendo a diferença na vida dessa criança. E o que mais me dói, é 

que eu quero fazer a diferença na vida dele. Eu só não consegui achar o caminho [fala tomando 

isso como uma cobrança pessoal].  

  

Eu tenho incomodado todos os dias a pedagoga. Olha, nós precisamos de alguém que possa 

me auxiliar nas atividades que ele necessita. Já recebi o laudo da Associação de Pais de Alunos 

Especiais – APAE – e eu já consigo identificar por onde começar o trabalho com ele aqui na 

escola. Já sei do que ele consegue progredir na APAE, que ele está dominando lá e daquilo que 

ele precisa de ajuda.  

 

                                                             
37

 A escola não possui professor (a) de apoio para atuar juntamente com a professora, e ela pela 
primeira vez recebe um aluno com esse perfil de N.E.E. A equipe técnica vem tentando achar caminhos 
para a adequação deste aluno na escola. Esta contando com a colaboração da madrasta que desde do 
inicio do ano letivo, vem colaborando com as ações da escola, até que a mesma receba esta profissional 
que deverá auxiliar a professora em sala de aula. Enquanto isso, os membros da equipe técnica se 
informam e criam caminhos para uma melhor inserção deste aluno no espaço escolar.  
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Eu preciso ampliar o campo de atividades dele. Só que eu preciso da ajuda de uma pessoa 

para realizar as atividades com ele. Ele não é uma criança autônoma e em determinadas 

atividades eu tenho dificuldade de lidar com ele e com os outros vinte e quatro alunos ao 

mesmo tempo. Percebo que ele atrapalha o grupo, mas também, eu não queria uma criança 

que não atrapalhasse o grupo, de repente se ele não atrapalhasse, eu estaria acomodada 

[demonstrando seu compromisso e responsabilidade com a profissão]. Tem sido um desafio 

muito grande, mas também  tem sido uma lição, uma experiência muito  grande para mim.  

 

E nesses anos de magistério eu tive muitas idas e vindas. Fiz muita coisa que eu vi que estava 

errado, hoje eu vejo que muita coisa que eu fiz, não deveria ter sido feita, mas é um 

aprendizado a cada dia. Muita coisa eu tive a oportunidade de corrigir na  hora, e outros só 

com o tempo. Eu amo a minha profissão! Acredito que não poderia estar num lugar melhor. 

Amo o que eu faço, exatamente por isso, porque é um aprendizado a cada dia. 

 

Pergunto se existe uma frase, um poema, uma música ou qualquer outra referência que 

pudesse intitular sua narrativa. Sim! Um trecho bíblico [diz ela] que tem muito a ver com nós 

professores, com a educação. “Maria guardava todas essas coisas, em seu coração”. Eu acho 

que isso tem tudo haver com aquilo que acabei de falar. 

 

O professor, ele precisa ter em mente, que ele não tem que sair acusando ninguém. E Maria, 

mãe de Jesus, você sabe, [ela me pergunta], é o melhor exemplo disso. Ela não saiu acusando 

aqueles que estavam contra seu filho. Mas ela estava de posse de uma profecia, ela estava de 

posse de um segredo. E o professor quando tem um aluno em suas mãos ele também está de 

posse de um segredo. É uma vida, uma pessoa e que ele tem que olhar a partir daí. Não tem 

que sair jogando pedra, falando de fulano ou sicrano. E que o professor é isso ou aquilo. Ele 

tem que acompanhar a evolução daquela criança [do seu aluno] assim como Maria [mãe de 

Jesus] acompanhou a evolução do seu filho até que se cumprisse a profecia [sua morte].   

 

O meu desejo é encontrar os meus alunos mais tarde, não catando latinha, o que poderá 

acontecer, mas a gente tem sempre que pensar no melhor. Quero pensar que vou encontrá-los, 

algum dia, fazendo faculdade, se tornando engenheiros, médicos e até mesmo, se for caso, 
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pedreiros, mas que seja por opção, uma opção digna e que ele tenha feito, que ele goste da 

profissão e não porque ele não teve outras oportunidades.  

 

O professor deverá ser o guardião, aquele que vai estar guardando tudo, aquele  que vai 

acompanhando o crescimento,  aquele que poderá ver que tudo aquilo que ele esperou do seu 

aluno vai se cumprir.  Os alunos são muitas vezes reflexo de seus professores.  Não tem como o 

professor dizer que ele é neutro, porque ele não é. Apesar de que também aprendemos muitas 

coisas com os nossos alunos, é uma relação de troca.   

 

Um fato me marcou muito em relação ao que eu acabo de dizer. Eu lembro de um aluno. Eu 

tinha o hábito de chamar todos os meus alunos de “macaquinhos” [maneira carinhosa]. Vocês 

estão parecendo uns macaquinhos pulando desse jeito [o que devesse ao fato das crianças 

terem uma maior liberdade de expressão com o corpo]. E tinha um aluno na minha sala que 

não era negro [referindo-se à cor da pele e não à etnia], ele era moreno. Não, eu acho que ele 

era mulato [demonstrando dúvida e insegurança para identificar suas características físicas] e 

ele não aceitava, era um menino lindo, lindo! Só que ele nunca tinha dito nada para mim.  Até 

que um dia ele falou: “tia, eu não gosto que você me chama de macaquinho”. Aquilo para mim 

foi o suficiente para nunca mais voltar a chamá-los de macaquinhos. Aprendi a lição! Às vezes 

você está falando com uma criança e todo mundo acha engraçado e lindo [referindo-se às 

brincadeiras com as crianças] e uma delas pode estranhar. Então a gente tem que tomar muito 

cuidado com o que fala com as crianças, e sobre elas. Eles são muito especiais e sensíveis, 

temos que ter delicadeza ao falarmos delas [demonstrando afeto e carinho por seus alunos e 

respeito às crianças].  

* 

Ao buscar este encontro com os sujeitos da experiência, conforme pontua Larrosa (2004, p. 

160), trouxemos por meio das narrativas desses sujeitos a experiência, as lembranças, as 

emoções, os conflitos, os desejos, a subjetividade, a saúde, os valores/virtudes, o cuidado, o 

amor, a responsabilidade, a paixão, o respeito, a amizade, o diálogo, a ética, o compromisso, a 

tolerância, a inclusão, entre vários outros pontos subjetivos que aparecem nas relações com o 

outro em seus “espaços de convivência”. Que para este trabalho foi o espaço de uma escola 

pública no Município de Cariacica, a EMEF – “Agustinha Muniz de Oliveira”.  
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A experiência possibilitou buscar em nós mesmos o fenômeno, atribuindo-lhe um sentido 

onde as indagações remetem-nos a buscar na produção acadêmica, no vivido, na memória, na 

pluralidade da existência humana, no compreender acerca das experiências, dos valores e de 

um espaço de convivência. Dialogar com elas permitirá tecer a rede do conhecimento.  
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RESUMO 

Ocupamo-nos em refletir sobre como se expressa a balança de poder na relação família e 

escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência. Assim, estudamos aspectos 

da trajetória de um Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, organizado em uma escola 

pertencente ao sistema municipal de ensino de Vitória/ES, no período de março de 2004 até 

junho de 2008. Constituíram sujeitos da pesquisa os familiares de alunos com deficiência e 

profissionais do ensino envolvidos nas atividades desse Fórum. Desenvolvemos o trabalho de 

campo sob a perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Assim, 

de março de 2007 até junho de 2008, utilizamo-nos de observação, de estudos de documentos 

e de entrevistas, bem como atuamos em contexto, participando das atividades e coordenando 

debates e estudos junto ao grupo, como tentativa de compreender a processualidade das e 

nas inter-relações estabelecidas entre pais e profissionais do ensino naquele contexto de 

escolarização. Na sistematização e análise dos dados, tomamos como referência um conjunto 

de pesquisas e de estudos que versam sobre a temática relação família e escola e os 

pressupostos da Sociologia Figuracional, elaborados por Norbert Elias. Das reflexões efetuadas 

neste estudo, destacamos, entre outras considerações, nossa percepção de que, nas 

interdependências dos familiares de alunos com deficiência e profissionais do ensino, 

emergiram tensões que favoreceram, a uns e a outros, a construção de crenças mais positivas 

quanto à educabilidade do aluno com deficiência. Observamos que, pouco a pouco, ao longo 

da trajetória do Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, as crenças dos profissionais do 

ensino relativas à inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais e as 

expectativas dos familiares acerca da escolarização de seus filhos concorreram para a 

produção de outros referentes de poder que, então, passavam a explicar os sentimentos de 

pertencimento e de empoderamento e também de inclusão, de escolarização, de 
                                                             
38 Professor Adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo/Departamento de Educação, Política e 

Sociedade/Centro de Educação. Integrante do Grupo de Pesquisa: Educação Especial: formação de 

profissionais, práticas pedagógicas e políticas de inclusão escolar. E-mail: rsobrinho2009@hotmail.com 

mailto:rsobrinho2009@hotmail.com
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aprendizagem e de deficiência. Emergia, assim, uma outra “ordem” nos discursos e 

encaminhamentos do Fórum e da escola, bem como na figuração que pais e profissionais de 

ensino formavam.   

Palavras-chave: relação família e escola; aluno com deficiência; escolarização; relações de 

poder. 

 

ABSTRACT 

 

We aim to reflect on how the balance of power expresses itself in the family-school relation, in 

a “context of special education.”  In this regard, we studied aspects of the history of a Forum 

for Special Needs Families, held in a public school of the city of Vitória, ES/BRA, between 

March 2004 and June 2008. The subjects composing this study were special needs families and 

education professionals involved in the activities of the Forum.   The field study was carried out 

from a theoretical-methodological perspective of a collaborative critical action research.  So, 

from March 2007 to June 2008, we worked in this context, participating in the activities and 

coordinating debates and studies with the group, in an attempt to understand the processes 

taking place in the interrelations established between parents and education professionals in 

that educational setting.  Articulated with the theoretical-methodological perspective adopted 

in this study, we made use of observation, studies of documents and interviews. The aim was 

to understand and analyze the tensions characterizing the processuality of the “Forum-School” 

relation.  We also intended to understand the referent power constituting the 

interdependence of family members and education professionals, as well as their inclusion and 

exclusion processes related to power sources in the figurations formed.   Systematization and 

analysis of data were based on a set of studies and researches on the family-school relation 

and the propositions of Figurational Sociology by Norbert Elias. Of the reflections in this study, 

we stress our notion that in the special needs families and education professionals’ 

interdependence, there were tensions favoring either sides; the construction of more positive 

beliefs concerning the special needs student’s education.  These “new” beliefs have since then 

mobilized people, causing “regrouping”, closeness and distancing. In other words, they have 

traced other relations that on the one hand, were not solely based on educational background 

or professional occupation, on gender questions, or even on the economic situation of the 

people involved. On the other hand, they moved balance of power of the family-school 

relation.  We observed that little by little, throughout the history of the Forum for Special 

Needs Families, education professionals’ beliefs concerning school inclusion of special needs 

students and parents’ expectations about their children’s education led to producing other 

referent power, which began to explain the feeling of belonging, empowering and inclusion, 

education, learning and deficiency.   Thus, another “order” emerged in discourses and referrals 

of the Forum and school, as well as in the figuration that parents and education professionals 

formed.    
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Keywords: family and school relationships, student with disabilities, education, power 

relations. 

 

Introdução 

 

As reflexões apresentadas neste texto decorrem de uma pesquisa realizada no período 

de março de 2007 a junho de 2008 que tomou como espaço de investigação um Fórum de 

Famílias de Alunos com Deficiência, organizado em uma escola pública de Ensino 

Fundamental, localizada no município de Vitória, estado do Espírito Santo/BRA. Os 

encontros mensais do Fórum eram planejados por uma equipe de coordenação, formada por 

profissionais do ensino que atuavam no turno matutino da escola, pesquisadores da área de 

Educação Especial, estudantes de graduação e representantes dos pais, participantes desses 

encontros.  

 

A pesquisa objetivou compreender como se expressa a balança de poder na relação família e 

escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência e/ou com transtornos 

globais do desenvolvimento. As análises e discussões estiveram fundamentadas nas indicações 

evidenciadas na literatura que versa sobre a temática relação família e escola e nos 

pressupostos da Sociologia Figuracional elaborada por Norbert Elias, basicamente as noções 

de figuração, interdependência e equilíbrio de poder nas inter-relações humanas. 

 

A sistematização dos dados nos possibilitou compreender que a relação família de alunos com 

deficiência e escola comum estava marcada, em grande medida, por concepções e crenças 

“escolarizadas39” acerca de como esses familiares e os profissionais do ensino poderiam e/ou 

deveriam participar da e na escolarização do aluno com deficiência. 

                                                             
39

 No Brasil, essa noção é desenvolvida, particularmente, por Faria Filho (2002) e refere-se à 

centralidade de um discurso escolarizado na relação família e escola. Em Portugal, Silva (2003, 2005), 
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As tensões na relação família e escola emergiam e aumentavam quando, uns ou outros, ou, 

ainda, uns e outros se percebiam fragilizados diante dos desafios e dilemas que balizavam a 

concretização de um trabalho educativo que pudesse fazer cumprir a “função social da escola” 

num contexto de escolarização do aluno com deficiência.  

 

Nessas situações, familiares e profissionais do ensino precisavam lidar com o fato de que a 

concretização da “função social” da escola não estava lá fora - na “sociedade“, na “escola” ou 

na “família” - como um dado absoluto, apenas dependendo de uma interação ou parceria 

entre indivíduos e/ou diferentes instituições sociais, mas estava profundamente vinculada às 

inter-relações daqueles que a desejavam e a praticavam - os próprios familiares e os 

profissionais do ensino, mais especificamente.  

 

Ao longo do trabalho de campo, percebemos a equipe de coordenação do Fórum de Famílias 

como um grupo que vivia, microscopicamente e de maneira bastante peculiar, esse conjunto 

de tensões. Assim, considerando os objetivos da nossa pesquisa, vimos que seria promissor 

empreender um estudo mais sistemático da processualidade dessa equipe de coordenação 

considerando o período de março de 2004 até junho de 2008. 

 

Como a equipe de coordenação não tinha um "caderno" de registros de suas reuniões e 

planejamentos, construímos sua trajetória dos anos de 2004, 2005 e 2006 a partir da leitura e 

estudo de documentos – atas das reuniões do Fórum; ofícios expedidos e recebidos pelo 

Fórum; convites aos pais para os encontros mensais do Fórum; bilhetes ou recados enviados 

pelos pais justificando suas ausências nos encontros; folder(s) relativos aos eventos 

organizados na escola, sobretudo aqueles vinculados ao Fórum; publicações ou relatos feitos 

                                                                                                                                                                                   
denomina esse modo de relação como “escolacentrista”. O autor destaca que esta perspectiva 

representa a “fatia grossa” das produções teóricas concernentes à relação família e escola naquele país. 

A centralidade da perspectiva escolarizada na relação família e escola é, também, uma tensão vivida em 

outros países da Europa, por exemplo, Inglaterra ( STANLEY; WYNESS, 2005), e nos Estados Unidos ( 

DON DAVIES, 2005). 
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por profissionais ou pais acerca do movimento do Fórum; instrumentos utilizados na 

avaliação institucional da Escola; atas de conselhos de classe; reuniões de planejamento 

coletivo de professores; “cadernos” de ocorrência, atas ou registros relativos às assembléias 

de pais realizadas pela escola – e  das entrevistas cedidas pelos "antigos" integrantes dessa 

equipe de coordenação.  

 

No período de março de 2007 até junho de 2008, utilizando-nos das perspectiva teórico-

metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica, atuamos em contexto e participamos de 

vinte e cinco reuniões da equipe de coordenação. Os registros que fizemos sobre essas 

reuniões nos ajudaram a compor a trajetória de quatro anos e meio de atividades dessa 

equipe de trabalho. 

 

A sociodinâmica estabelecidos-outsiders, elaborada por Norbert Elias e Scotson (2000), 

constituiu-se em referência para a análise dos dados recolhidos, contribuindo, sobremaneira, 

na nossa tentativa de compreender os processos de distribuição de chances de poder na 

dinâmica de trabalho dessa equipe de coordenação.  

 

De fato, conforme observaram Elias e Scotson, o modelo de uma relação estabelecidos-

outsiders, que resultou da investigação que realizaram em uma pequena comunidade, pode 

ser tomado como uma espécie de ‘paradigma empírico’ e ser aplicado como gabarito no 

estudo de outras figurações sociais, permitindo-nos compreender as características estruturais 

que diferentes figurações têm em comum, bem como as razões por que, em condições 

específicas (e diferentes), elas funcionam e se desenvolvem em diferentes direções. 

 

As indicações de Elias e Scotson tanto nos instigaram quanto nos possibilitaram compreender 

melhor as tensões e o equilíbrio de poder que se faziam presentes nas inter-relações dos 

membros da equipe de coordenação do Fórum de Famílias. Assim é que, ao longo do nosso 

estudo, estabelecemos analogias entre alguns aspectos comuns e constantes de uma relação 
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estabelecidos-outsiders conforme destacado por Elias e Scotson e a dinâmica de trabalho 

dessa equipe. Nessa tentativa, partimos da seguinte questão:  

 

[...] como e por que os indivíduos percebem uns aos outros como 

pertencentes a um mesmo grupo e se incluem mutuamente dentro 

das fronteiras grupais ao dizer nós, enquanto, ao mesmo tempo, 

excluem outros indivíduos, a quem percebem como pertencentes a 

outro grupo e a quem se referem coletivamente como eles [?] 

(ELIAS; SCOTSON: 2000, p. 37-38). 

 

 

Desde então, buscamos compreender os referentes de poder que constituíam as inter-

relações dos familiares de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

dos profissionais que compunham a equipe de coordenação do Fórum; analisar se e/ou como 

eram construídas e vividas as tensões nestas inter-relações e compreender se e/ou como essas 

tensões movimentavam a balança de poder na relação família e escola. 

 

As análises que realizamos sobre os quatro anos e meio de trabalho da equipe de coordenação 

do Fórum, nos permitiu identificar três momentos distintos (mas, certamente, 

complementares) na sua processualidade.  

 

Neste texto, focalizamos o ano de 2006, que constituiu o segundo momento na trajetória da 

equipe de coordenação e caracterizou-se pela aproximação mais explícita dos membros da 

gestão escolar (duas pedagogas o diretor escolar) às atividades do fórum de famílias, 

ocasionando a implementação de um projeto de formação para os integrantes da equipe de 

coordenação e a organização do “I Fórum Ampliado de Famílias de Alunos com Deficiência”. 

 

Na tentativa de garantir maior compreensão sobre a investigação realizada, nos itens 

seguintes apresentamos alguns aspectos da organização do Fórum de Famílias de alunos com 

deficiência, descrevemos o campo e os sujeitos envolvidos na pesquisa.  
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A organização de um fórum de famílias de alunos com deficiência em uma escola de ensino 

comum 

 

 

O Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência instituiu-se em 2004, quando os profissionais 

do ensino que atuavam em uma escola pública de ensino comum explicitavam um consenso 

em torno da crença de que os pais de alunos com deficiência e os profissionais do ensino 

precisavam de um espaço de formação, de troca de experiência, bem como de elaboração e 

de avaliação da política educacional adotada na escola.  

 

Desde a instituição do Fórum de Famílias, os encontros mensais ocorrem mensalmente e são 

registrados em ata. De modo geral, esses encontros têm início com uma mensagem seguida 

de breve reflexão e, na sequência, são promovidas discussões e debates em torno de temas 

e de questionamentos levantados no grupo. No período de 2004 a 2008, foram promovidas 

palestras com a participação de pesquisadores da área de Educação Especial, representantes 

do poder público Estadual e Municipal; relatos e conversas com pais, cujos filhos 

apresentavam deficiência; reuniões com os professores do serviço especializado em Educação 

Especial; participação dos pais em “reuniões abertas” com os profissionais que atuavam no 

turno matutino; discussão sobre a implementação de programas e de projetos da Secretaria 

municipal de Educação, relativos à escolarização dos alunos com deficiência, enfim, a 

realização do “I e II Fórum Ampliado de Famílias de Alunos com Deficiência”, o primeiro 

realizado em 18 de novembro de 2006 e o segundo em 27 de outubro de 2007. Nesses dois 

eventos buscou-se a participação de pais e de profissionais do ensino vinculados a outras 

escolas do município. Nos folders relativos a esses dois eventos encontramos os seguintes 

objetivos: “Possibilitar o debate  sobre as politicas  públicas na Educação inclusiva; 

oportunizar o diálogo entre a comunidade escolar, famílias e pesquisadores sobre 

possibilidades e desafios, no contexto educacional” 
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O quadro 1 apresenta a quantidade de participantes nos encontros mensais do Fórum no 

período de 2004 até 2008, identificando o membro da família que “representava” o aluno 

nesses encontros.  

 

PARTICIPANTES 2004 2005 2006 2007 2008 

MÃE 12 14 09 31 15 

PAI 03 02 01 05 01 

TIA - - - 01 - 

AVÓ - - 01 01 - 

QUADRO 1 - NÚMERO E IDENTIFICAÇÃO DO MEMBRO DA FAMILIA QUE PARTICIPAVA DOS 

ENCONTROS MENSAIS DO FÓRUM, NO PERIODO DE 2004 ATÉ 2008 

 

 

É importante destacar que chegamos a esse total  de participantes por ano, a partir da 

consulta às listas de frequência dos encontros. Para efeito de totalização, consideramos uma 

só vez o nomes ali contidos, assim consideramos tanto os nomes dos pais  que 

compareceram apenas uma vez, quanto aqueles familiares que mantiveram participação 

regular aos encontros mensais do Fórum.  

 

 

Conforme destacamos inicialmente, os encontros mensais do Fórum de famílias eram 

planejados por uma equipe de coordenação. Essa equipe tinha autonomia na definição das 

temáticas e das dinâmicas dos encontros mensais, bem como a tarefa de garantir que as 

demandas dos pais, explicitadas nesses encontros, fossem encaminhadas no contexto da 

escola. A equipe de coordenação passou por diferentes composições no período de 2004 até 

2008. Ao longo desse período, revezando entre si, nove profissionais do ensino e seis mães, 

além de dois pesquisadores e uma estudante de Psicologia, integraram essa equipe.  
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A escola e os sujeitos 

 

Desenvolvemos nosso estudo em uma escola de ensino fundamental pertencente ao sistema 

municipal de ensino de Vitória (ES/BRA). No período do estudo, a escola atendia um total de 

937 alunos, distribuídos em três turnos – matutino (352 alunos), vespertino (345 alunos) e 

noturno (240 alunos). O bairro da escola apresentava um significativo número de 

desempregados e de trabalhadores em subempregos ou em atividades econômicas 

autônomas. Em situações muito peculiares, observam-se casos de estudantes que moram em 

abrigo ou obras sociais do bairro em decorrência de diferentes conflitos familiares. Registra-se 

que um número significativo de crianças eram “adotadas” por tios, avós e vizinhos e que um 

elevado número de mulheres assumiam a responsabilidade familiar.  

 

A escola contava com a matrícula de alunos com deficiência e/ou transtornos globais do 

desenvolvimento, desde 1998. Quando atuamos em contexto, em 2007 e 2008, nos três turnos 

da escola identificamos estudantes diagnosticados com: deficiência intelectual (10); Síndrome 

de Willians (02); Síndrome de Down (02); Deficiência auditiva (02); deficiência visual (03);  

surdo-cegueira ( 01); deficiência física (01). 

 

Nosso trabalho de investigação se estendeu de março de 2007 até junho de 2008 e as nossas 

atividades estiveram concentradas no turno matutino, às quartas-feiras, dia da semana em 

que eram realizadas as atividades do Fórum de Famílias -  as reuniões da equipe de 

coordenação e os encontros mensais. 

 

Constituíram sujeitos desta pesquisa, os familiares de alunos com deficiência que participavam 

mais sistematicamente dos encontros mensais do Fórum (um total de 10 mães e 1 pai), os 

profissionais do ensino diretamente envolvidos nas atividades do Fórum, basicamente, aqueles 

que compunham a equipe de coordenação do Fórum de Famílias (2 pedagogas, 2 professoras e 

o diretor escolar), uma estudante de Psicologia que, inclusive, coordenou um “grupo de 

vivência” envolvendo as famílias “do fórum”, ao longo de 2007 e outro pesquisador que 

também realizava sua investigação naquela escola.  
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2006: UM “MOMENTO” PECULIAR NA TRAJETORIA DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

 

 

Nós começamos a perceber também que compor a equipe de coordenação com a equipe de 

gestão era fundamental para que os movimentos, de fato, acontecessem40.  

 

Em 2006, foi um ano que nos afastamos dos problemas reais deles (dos pais/familiares), e nos 

dedicamos mais a um problema voltado à realidade do professor. Então não houve uma 

identificação. Você fugiu do meu campo? Então eu me afasto41. 

 

 

 

Em 2006, a exemplo do que ocorreu em 2004 e em 2005, a equipe de coordenação manteve 

uma composição que combinava a participação de familiares e profissionais do ensino. Duas 

professoras e uma pedagoga continuaram como integrantes da equipe de coordenação do 

Fórum de Famílias. Ao lado dessas três profissionais, outra pedagoga, uma professora 

especialista em Educação Especial e o diretor escolar também passaram a compor a equipe de 

coordenação em 2006.  

 

As duas representantes dos pais que atuaram na equipe de coordenação nos anos de 2004 e 

2005 foram substituídas já que, ao final do ano de 2005, seus filhos concluíram o Ensino 

Fundamental.  

 

Com uma aproximação mais explícita dos membros da gestão escolar às atividades do fórum 

de famílias, foi estabelecido um dia da semana, um horário específico e a “sala de pedagogos” 

como espaço físico para as reuniões da equipe de coordenação. Com essa organização, as duas 

                                                             
40 Pedagoga. 

41 Professora do ensino comum. 
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professoras do ensino comum e a professora especialista puderam participar mais 

sistematicamente das reuniões da equipe de coordenação.  

 

No entanto, em 2006, a equipe de coordenação reuniu-se apenas três vezes com o intuito de 

planejar os, também, três encontros mensais do Fórum de famílias. O primeiro encontro 

aconteceu somente em junho, o segundo aconteceu em outubro e o terceiro encontro foi 

realizado em dezembro. Em contrapartida, ocorreu um conjunto de sete encontros de 

formação continuada envolvendo os membros da equipe de coordenação do Fórum de 

Famílias. 

 

Novas relações desenharam a trajetória do Fórum de Famílias e da própria equipe de 

coordenação, desde então. Outros referentes de poder fundamentavam as aproximações e os 

afastamentos, bem como os processos de exclusão e de inclusão de uns e de outros nas 

decisões e ações do “grupo” e, em decorrência disso, uma perspectiva especifica de relação 

família e escola passava a ser evidenciada, mais explicitamente. 

 

 

Os outros... 

 

Conforme destacamos, no ano de 2006, três novas representantes dos pais passaram a atuar 

na equipe de coordenação do fórum de famílias. Uma dessas representantes era a Srª Diva.  

 

Mas, na equipe de coordenação, a Srª Diva era percebida pelos demais integrantes como 

alguém que precisava aprender a cobrar um maior empenho da escola em relação à 

aprendizagem de sua filha. Nas entrevistas, a Srª Andréia sintetizou bem essa percepção em 

relação à srª Diva: “[...] a Diva deveria participar mais nas reuniões do Fórum pra gente poder 

ajudar. Na equipe de coordenação ela não seria “ideal”, ela é muito tímida”.  
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A respeito da participação dessa integrante da equipe, uma das pedagogas emitiu a seguinte 

opinião:  

 

[...] como a Diva não tinha esse processo vivido, essa participação em 

colegiados (comparando às vivências da srª Mara e da srª Mariana 

que representavam os pais na equipe de coordenação nos anos de 

2004 e 2005) ela não conseguia se colocar e ela se sentia excluída 

mesmo e nunca participava. A escola errou muito com a Srª Diva 

porque a gente ia pra cima dela com cobrança.  

 

Todavia, observamos que a participação da Srª Diva nos encontros da equipe de coordenação 

diminuiu significativamente durante o ano de 2006, quando também deixou de comparecer 

aos encontros mensais do Fórum de Famílias. Sobre esse afastamento da srª Diva, a outra 

pedagoga fez a seguinte consideração:  

 

[...] A dona Diva era muito ligada a Dona Mara e a Dona Mariana; a 

saída das duas desmotivou ela um pouco. Porque elas estavam 

sempre juntas, as três. Elas se apoiavam. Aí vêm outras mães novas. 

Aí a dona Diva ficou meio deslocada. Acho que isso fez ela se afastar 

do estudo em 2006. 

 

Nas entrevistas, outros integrantes da equipe de coordenação consideraram que o motivo 

principal do afastamento da Srª Diva das atividades de coordenação e das reuniões mensais do 

Fórum de Famílias tivesse sido a necessidade de levar sua filha às atividades 

profissionalizantes oferecidas pela APAE, que coincidiam com o dia da semana em que 

aconteciam as atividades da equipe de coordenação e os encontros mensais do Fórum de 

Famílias.  

 

A segunda representante dos pais na equipe de coordenação era a Srª Rívia. Uma das 

pedagogas da escola, assim avaliou a participação dessa representante dos pais: “[...] A Srª 

Rívia é uma mãe muito participativa e tem clareza dos processos da filha, mas é uma pessoa 

que precisa trabalhar muito e ela não consegue ter esse processo de participação na escola. As 
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demais entrevistadas não avaliavam a participação da Srª Rívia de maneira mais evidente; 

via de regra, nem sequer se recordavam de sua participação na equipe de coordenação.  

 

Em 2006, a equipe de coordenação contava com uma terceira representante dos familiares, a 

Srª Tati – única representante dos familiares que participou dos encontros de formação 

continuada promovidos no âmbito da equipe de coordenação.  

 

Os diferentes entrevistados se recordavam de sua presença nas atividades de coordenação e 

destacavam o fato de essa integrante também ser professora do Sistema Municipal de Ensino 

de Vitória e de atuar nas séries finais do Ensino Fundamental em uma escola próxima à escola 

em que desenvolvíamos nossa pesquisa.  

 

Nas entrevistas, a Srª Andréia assim considerou a participação da Srª Tati: [...] para participar 

da equipe de coordenação deveria ser assim, uma pessoa ativa, uma pessoa que corre atrás 

uma pessoa que está integrada com isto aqui. É o caso da  Tati”. Na opinião de uma das 

pedagogas da escola, a atuação da Srª Tati na equipe de coordenação, foi bastante proveitosa:  

[...] a srª Tati levou contribuições interessantes nos momentos em que ela participou. Ela 

colocava dois pontos de vista, como professora e como mãe. Ela é uma figura que contribui 

muito com os pais.  A outra pedagoga também fez uma avaliação positiva da atuação da Srª 

Tati:  

 

Foi um ganho, mas a Tati é professora também, e aí a relação foi 

muito mais conflituosa por causa disso. Ela entende os processos 

educativos e o próprio processo do filho, ela podia intervir 

metodologicamente na formação do filho, mas muitas vezes as 

pessoas a viam como alguém que queria impor coisas aqui, mas não é 

verdade, Tati queria dialogar com a escola. Mas conseguimos não 

afastar a Tati. 
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A Srª Mara observou as novas possibilidades de mudanças e de conquistas para o Fórum  de 

Famílias com a inserção da Srª Tati na equipe de coordenação: [...] a Srª Tati vai conseguir 

muita coisa pro filho. Por que ela tem um filho com síndrome de Down e é professora. Vai se 

envolver mais, por que ela conhece mais. Quando é professora sabe até como acompanhar o 

desenvolvimento do filho em casa. 

 

 

Observamos, desde já, um desenho de relações na equipe de coordenação que explicita a 

decantada assimetria na relação família e escola. Conforme atestam os diferentes estudos que 

consultamos, de modo geral, em movimentos associativos de famílias e profissionais do 

ensino, os pais-professores tendem a ser os “escolhidos” pelos demais familiares como seus 

representantes ideais. Assumindo a condição de distantes naturais da escola, esses familiares 

não consideram que tenham algo a dizer para a escola e evitam, assim, uma maior intervenção 

nos aspectos educacionais desenvolvidos, não acreditando que sua voz influencie de maneira 

mais significativa nas decisões escolares, a não ser aquelas que se referem diretamente às 

questões de disciplina; por fim, demitem-se da possibilidade de atuar nos órgãos de gestão 

escolar e apostam que podem ajudar mais na escolarização dos filhos, ao seu próprio modo, 

por exemplo: cuidando para que seu filho seja obediente aos professores, que ele seja pontual 

e que não falte às aulas (CARVALHO, 1998; COSTA, 1998; HOMEM, 1998, GORDO, 2005; CRUZ, 

2005; MARTINS, 2005).  

 

Os argumentos e justificativas desses familiares quanto à pertinência de uma mãe-professora 

os representar em um movimento ou instância associativa de famílias e profissionais do 

ensino, via de regra, caminham na mesma direção das declarações e crenças da srª Mara: [...] 

Vai se envolver mais, por que ela conhece mais [...]. Nesses contextos, os docentes terminam 

por contar com uma sobrerrepresentação que pode, facilmente, nos fazer cair em uma 

armadilha específica na relação família e escola: naturalizar esta relação como uma relação 

entre leigos e especialistas (SILVA, 2006)42.  

 

                                                             
42

 Esclarecemos que esta é uma das questões ressaltadas por Silva (2006). Trazemos essa percepção 

considerando as questões que movem nosso estudo.  
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Conforme veremos, no jogo das relações estabelecidas na equipe de coordenação, outros 

aspectos dessa condição de ser mãe-professora, colocavam a Srª Tati como potencial 

parceira da escola, afinal, tinha capacidade de se relacionar numa base de igualdade com os 

docentes. Mas, sua condição a fazia transitar, no limite, entre o diálogo parceiro e o 

questionamento, a compreensão das dificuldades vividas na prática pedagógica e exigência de 

melhorias nos processo escolares de seu filho, o reconhecimento do esforço da “escola” e as 

lacunas no seu papel de mãe; enfim, entre falar como ( e ser)  mãe e falar como (e ser) 

professora.  

 

Por outro lado, as mudanças ocorridas na equipe de coordenação também foram fortemente 

influenciadas pela “chegada” da equipe de gestão escolar ao grupo. A esse respeito, uma das 

pedagogas fez as seguintes declarações: 

 

Percebemos a necessidade de a gestão da escola vir para a equipe de 

coordenação, de estar mais envolvida com as discussões. Não 

adiantava os profissionais da gestão estarem fora porque depois, 

como realizar o que era demanda dos pais? As professoras estavam 

lá, mas depois tinham que voltar para a sala de aula, então quem é 

que tinha que articular os outros processos? Então a equipe de gestão 

escolar tinha que ser participante, ela tinha que ser membro da 

equipe de coordenação do fórum também. 

 

Como membro da gestão escolar, essa pedagoga passou a comparecer sistematicamente aos 

encontros mensais do Fórum de Famílias. Nas intervenções que fazia durante as reuniões 

mensais da equipe de coordenação buscava fortalecer o movimento identificando-o como um 

espaço propício à elaboração de políticas de educação inclusiva para a escola.  

 

De toda forma, nesse novo momento do grupo, observamos um deslocamento e uma redução 

da margem de poder das representantes dos familiares no trabalho da equipe de coordenação 

e, por consequência, na definição do rumo das lutas a serem encampadas pelo Fórum de 

Famílias no contexto da escola. Paulatinamente, conforme indicam as epígrafes que utilizamos 
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no início deste item, ao longo de 2006, o Fórum de Famílias passava a ser, mais 

explicitamente, um Fórum de Famílias da Escola. Vejamos como se deu esse processo.  

 

Durante todo o segundo semestre de 2006, o trabalho da equipe de coordenação seguiu uma 

pauta muito específica e evidente: “formar” a equipe de coordenação, e, aqui, leia-se, 

literalmente, formar os educadores que passavam a integrar a equipe de coordenação do 

Fórum de Famílias.  

 

Integrando o grupo coordenador, tanto as profissionais do ensino quanto a Srª Rívia, a Srª Diva 

e a Srª Tati deveriam aprender a conversar com a escola sobre inclusão escolar, sobre a 

relação família e escola e ainda sobre “como ouvir os pais”. Mas a trajetória formativa estava 

pautada numa visão escolarizada dessas questões. Isso facilitava a participação da Srª Tati nos 

debates, enquanto a Srª Diva e a Srª Rívia, ausentes nos encontros de formação, passavam, 

gradativamente, a serem tratadas como pessoas que não se inseriam no grupo, como "as de 

fora".  

 

Durante a entrevista, uma das professoras do ensino comum que constituía a equipe de 

coordenação desde a instituição do Fórum de famílias - professora Lena - esclareceu-nos: “[...] 

o estudo aconteceu para que a gente pudesse se sentir preparado para atuar com o grupo de 

pais. Aí começamos a estudar. A demanda do estudo vinha do Fórum mesmo”. A mesma 

professora nos forneceu outras informações fundamentais para compreender a constituição 

daquela nova figuração. 

 

Em 2006, a gente se volta para o estudo, que era uma demanda do 

Fórum  e começa a preparar o ‘Fórum Ampliado’ que era outra 

demanda do fórum. Nisso você vai ver que,no final de 2006, a srª Tati 

faz a avaliação que nós não tivemos reuniões com os pais. A gente se 

fecha na equipe de coordenação para preparar o Fórum Ampliado e 

para estudar, e o essencial a gente não fez. [...] Nós continuamos 

convidando as mães para as reuniões, mas não era mais com a 

mesma insistência, porque a gente começou a ter só uma 

preocupação, a gente se preocupa com a formação da equipe de 
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coordenação que aumentou o número de professores. [...] A Srª Tati 

questiona em alguns momentos essa situação. [...] eu acho assim, a 

Rívia e a Diva, elas participaram do Fórum até então, como 

coadjuvantes.  

  

 

No estudo que realizaram, Elias e Scotson (2000) teceram comentários acerca dos recursos 

utilizados pelos moradores antigos de Winston Parva para assegurar o monopólio das fontes 

de poder na figuração que formavam com os recém-chegados:  

 

[...] recusavam qualquer contato social com eles, exceto o exigido 

por suas atividades profissionais; juntavam-nos todos “num mesmo 

saco”, como pessoas de uma espécie inferior; tratavam todos os 

recém-chegados como pessoas que não se inseriam no grupo, como 

"os de fora" – Outsiders (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 20).  

 

Conforme destacam os autores, passado algum tempo, os próprios recém-chegados, “[...] 

pareciam aceitar, com uma espécie de resignação e perplexidade, a idéia de pertencerem a 

um grupo de menor virtude e respeitabilidade [...]” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 20). 

 

Analogamente, em nosso estudo, observamos uma “retomada” do monopólio das fontes de 

poder na equipe de coordenação a partir de 2006, pelos profissionais do ensino. Até o final de 

2005, a “escola” percebeu a pertinência do Fórum de Famílias no contexto dos debates e 

reivindicações que vinha fazendo junto à Secretaria Municipal de Educação em termos de 

melhoria das condições objetivas de ensino e de aprendizagem. Num foco mais amplo, os 

antigos outsiders – participantes do Fórum de Famílias - eram necessários, tinham função para 

os estabelecidos – a escola. Se, até 2005, na figuração que formava com a escola, o Fórum 

podia até ser evitado, a partir de 2006 era preciso (e propício) reconhecer e evidenciar sua 

vinculação a escola.  

 

As tensões decorrentes da aproximação de outros profissionais do ensino ao grupo de 

coordenação – as pedagogas, outra professora do ensino comum e a professora especialista 
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em Educação Especial – provocaram uma mudança na natureza das fontes de poder que 

fundamentavam a superioridade social de um grupo em relação ao outro. Desde então, 

passamos a narrar um tipo de distribuição de chances de poder na equipe de coordenação do 

Fórum de Famílias cujo critério balizador passava a ser o domínio de um discurso escolarizado 

em relação aos desafios de um trabalho educativo junto a alunos com deficiência.  

 

A organização dos encontros de formação continuada para os membros da equipe de 

coordenação fora elemento fundamental nessa direção. Paradoxalmente, enquanto 

organizavam espaços de formação que pretendiam motivar mudanças na forma de lidar com 

os familiares de alunos com deficiência, em certa medida, os integrantes do grupo evitavam 

uma maior aproximação da Srª Rivia e da Srª Diva às atividades da equipe de coordenação. 

Parecia estar claro para os integrantes da equipe de coordenação que essas duas senhoras não 

se adequavam aos “perfis ideais” de atuação na equipe, criados e nutridos na nova figuração. 

Observamos assim, a condição ambivalente da figuração equipe de coordenação.  

 

No momento anterior, 2004-2005, a linguagem escolarizada certamente era gradiente de 

poder; contudo, essa não era a condição final de evitação dos outros nas decisões da equipe. A 

partir de 2006, a “escola” assumiu a luta dos pais, ou, como acreditamos, o Fórum de Famílias 

passava a ser um movimento da escola. Não sem razão, a presença da Srª Tati respondia à 

expectativa dos profissionais do ensino em ter na equipe de coordenação do Fórum uma mãe 

que entendesse as dificuldades e os desafios da escola no trabalho educativo com alunos com 

deficiência, desde um ponto de vista escolar. 

 

Em contraste, a Srª Diva era avaliada pela perspectiva dos estabelecidos no grupo 

coordenador que a comparavam à minoria dos “melhores familiares”, aí leia-se, Srª Srª Tati, 

por exemplo.  

  

A partir de uma fantasia coletiva, construia-se um perfil, um tipo específico e “ideal” de 

atuação na equipe de coordenação. A partir desse “ideal” construído e partilhado no grupo 

estabelecido, as outras eram avaliadas e, acreditamos, estigmatizadas.  
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Estudando o preconceito grupal, Elias e Scotson verificaram que, em Winston Parva, os 

membros de um grupo estigmatizavam os de outro por pertencerem a um grupo considerado 

coletivamente como diferente e inferior, e não pelas qualidades individuais de seus membros. 

Elias e Scotson sugerem, então, a necessidade de relacionarmos a estigmatização grupal e o 

preconceito individual entre si como parte de um mesmo processo. Os autores discordam que 

o problema da estigmatização social possa ser discutido como se fosse “[...] uma simples 

questão de pessoas que demonstram, individualmente, um desapreço acentuado por outras 

pessoas como indivíduos” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23).   

 

Nesse sentido, a estigmatização vivida pela Srª Diva e pela Srª Rívia somente pode ser 

percebida quando consideramos as inter-relações nessa equipe de coordenação. É que a 

estigmatização prevalece nas e a partir das figurações que as pessoas formam. Nas figurações, 

 

[...] o estigma social que seus membros atribuem ao grupo dos 

outsiders transforma-se, em sua imaginação, num estigma material 

- é coisificado. Surge como uma coisa objetiva, implantada nos 

outsiders pela natureza ou pelos deuses. Dessa maneira, o grupo 

estigmatizador é eximido de qualquer responsabilidade: não fomos 

nós, implica essa fantasia, que estigmatizamos essas pessoas e sim 

as forças que criaram o mundo - elas é que colocaram um sinal 

nelas, para marcá-las como inferiores ou ruins [...] (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p. 35) 

 

 

Assim, o afastamento da Srª Diva e da Srª Rívia das atividades da equipe de coordenação 

passava a ser explicado e justificado pela sua timidez, pela coincidência de horários das 

atividades, pela ocupação laborial, pela necessidade de aprender com os demais. Não fomos 

nós. Mas, o fato de nós - a “escola”- monopolizarmos as fontes de poder na equipe de 

coordenação, imprimindo e definindo o “o que fazer no grupo”, bem como as questões que 

mereciam prioridades nas lutas do Fórum de Famílias, permanecia periférico nos debates e 

reflexões. Por um ato de evitação, preservava-se a identidade grupal, “[...] mantendo os outros 

firmemente no seu lugar”, nos diriam Elias e Scotson (2000, p. 21-22). 
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Parece-nos pertinente destacar ainda que a aproximação dos membros da gestão escolar 

àquele movimento de familiares consolidou a professora Lena como coordenadora do Fórum 

durante o ano de 2006 e contribuiu, sobremaneira, para a legitimação do Fórum como espaço 

formal de participação dos familiares de alunos com deficiência no processo de escolarização 

de seus filhos. 

 

A importância dessa presença dos gestores  nos trabalhos do Fórum foi ressaltada nas 

entrevistas. A professora Lena destacou: [...] a presença do diretor incentivou os professores. 

Eles se abriram para o fórum [...] Nos ofícios e convites encaminhados o diretor também 

assinava. Essa percepção da professora Lena também foi partilhada pela srª Mara: “[...] os 

professores passaram a procurar mais pelos pais, pelos alunos. Mudou muito com a 

participação do diretor”. Sobre essa nova presença no Fórum, a Srª Mariana assim se 

manifestou: [...] o Diretor participava e não inibia a gente.  

 

A partir do que sugere a perspectiva figuracional, as tensões provocadas pela “chegada” 

desses outros membros à equipe de coordenação do fórum de famílias contribuiu para uma 

redistribuição de chances de poder na dinâmica daquela equipe de trabalho. 

 

Nesse processo, um novo grupo estabelecido fora se consolidando nos encontros de 

planejamento da equipe de coordenação, e a professora Lena certamente pertencia a esse 

grupo. O apoio que outrora recebia da Srª Mara e Mariana foi “substituído” pelo apoio da Srª 

Tati, do diretor escolar e das pedagogas da escola.  Na dinâmica da equipe de coordenação, 

em 2006, os diferenciais de poder entre os profissionais do ensino diminuíram 

significativamente. 

 

Parece digno de nota o fato de que os encontros de formação continuada desenvolvidos ao 

longo do segundo semestre de 2006 pela equipe tenham contribuído para a organização do “I 

Fórum Ampliado de Famílias de alunos com deficiência”. Assim, embora o evento figurasse 

entre as demandas do Fórum de Famílias, foi organizado e coordenado eminentemente pelos 
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profissionais do ensino - as duas pedagogas, as duas professoras do ensino comum e a 

professora especialista em Educação Especial.  

 

De toda forma, um olhar sobre a processualidade da equipe de coordenação do Fórum 

durante o ano de 2006, nos mostra, em princípio, a explicitação da assimetria na relação 

família e escola. Ao longo do ano, tivemos a aproximação de outros profissionais do ensino ao 

grupo e, então, no segundo semestre, a equipe de coordenação organizou estudos, pautados 

em preocupações docentes. Articulado a esse movimento, observamos o afastamento de duas 

representantes dos pais. Diferentes razões explicam a saída da Srª Diva e da srª Rívia do grupo 

coordenador e os entrevistados nos ajudaram neste sentido.  

 

Considerando esse processo, parece-nos pertinente levantar questões extremamente simples, 

mas que sugerem reflexões e respostas cada vez mais complexas: Para que e por que 

solicitamos que os pais participem no processo educativo escolar de seu filho? De que 

participação se “fala”? E, mais diretamente vinculada às ações dos profissionais do ensino que 

integraram a equipe de coordenação em 2006, um fórum de famílias de alunos com deficiência 

para quê? 

 

A dinâmica de assunção do Fórum de Famílias pela escola, desde a sua instituição, em 2004, 

narra as ambiguidades das atitudes e crenças dos profissionais do ensino perante os pais dos 

alunos com deficiência. Neste momento, parece fundamental destacar que aquele exercício de 

aproximação às famílias traduzia os conflitos e os dilemas decorrentes dos significados 

diversos que os profissionais da escola atribuíam ao Fórum. Muito próxima das crenças que, 

em longa duração, narram a relação família e escola, a perspectiva escolarizada dessa relação 

fundamentava as pautas de discussão e de estudos da equipe, os encaminhamentos dados nos 

encontros com as famílias e as explicações para o afastamento das duas representantes dos 

familiares. Nesse sentido, mantida a assimetria da relação família e escola, a “escola” podia 

ignorar o fato de os familiares, participantes do Fórum, não verem concretizadas as suas 

expectativas quanto aos benefícios que a escolarização poderia render aos seus filhos. Poucas 

discussões foram desencadeadas a este respeito, poucos encontros mensais com os familiares 

foram realizados, esse ano. As falas registradas como epigrafe deste texto  parecem sintetizar 
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bem essa nossa percepção sobre as atividades  priorizadas pela equipe de coordenação em 

2006: [...] foi um ano em que nos afastamos dos problemas reais deles (dos familiares), e nos 

dedicamos mais a um problema voltado à realidade do professor. Então não houve uma 

identificação. Você fugiu do meu campo? Então eu me afasto. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Articulando os dados coletados em nossa investigação à literatura que versa sobre a relação 

família e escola, observamos que, passado quase um século de universalização da educação 

escolar, constitui consenso, entre familiares e profissionais do ensino, a compreensão de que 

“a escola” protagonize os mecanismos de contatos e interação entre pais e profissionais do 

ensino.  

 

Efetivamente, por essa via, desobrigamo-nos da revisão dos pressupostos que utilizamos para 

qualificar (ou depreciar) os modos pelos quais os familiares se envolvem na escolarização dos 

filhos e, conforme tentamos mostrar neste texto, nos43 afastamos do necessário 

questionamento em relação aos parcos retornos que damos às expectativas positivas que os 

familiares depositam na “escola”. Está aí colocado um dilema e um desafio a ser vivido e 

enfrentado na produção de uma escola para todos. 
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RESUMO 

 

Discutimos sobre as barreiras e as possibilidades com discentes surdos no Ensino 

Superior na esteira da construção de um trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As expectativas indicadas, a partir 

do projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica- 

PIBIC, cujo título Política de educação inclusiva, formação e prática: a relação 

entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas desenvolvidas nas 

escolas públicas de Mossoró/RN” (2009-2011), o qual propunha uma discussão acerca 

da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva destinadas à escola pública 

de Ensino Básico com repercussão para a universidade levam a pertinentes discussões 

para o mundo acadêmico e exigem um esforço coletivo dos educadores com vistas à 

formação continuada. Antes no Ensino Básico e, mais recentemente, na universidade 

com o Projeto PIBIC intitulado A Perspectiva (Auto)biográfica: um Retrato dos 

Saberes e Experiências da Inclusão de Alunos Surdos da UERN (2011 e 

2012),abrem um leque de possibilidades de crescimento para a prática quanto ao ensino, 

à pesquisa e à extensão, para a formação humana e o desenvolvimento profissional 

docente. Objetiva relatar a experiência de uma educadora, uma intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais, de uma graduanda e um discente surdo do Curso de Pedagogia, 

Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN que, na 

esteira da construção de um trabalho de conclusão de curso percebem-se aprendentes, 

rompem obstáculos, quebram grilhões e partem para um trabalho em seu diálogo entre a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa. Os autores que fundamentam são: Josso (2010); 

Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). Pensa o alcance do 

ponto de vista do caminho de minimização desses limites quanto aos sujeitos 

envolvidos, de alerta para os sujeitos acadêmicos ouvintes e surdos, do encolhimento 

das barreiras físicas, atitudinais, procedimentais e conceituais. Entende a via da 

aproximação, da escuta, da sensibilidade ao outro, da entrega como porta para a 

superação das barreiras a partir da instalação de uma rede de solidariedade. Apontou o 

exercício da (Auto) Formação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória. (Auto) Formação. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Surdo. 

mailto:oliveiraaguiarpetro@gmail.com
mailto:mifraangelica@hotmail.com
mailto:jlima_psicol@hotmail.com


 

Parte II |Pág. 1938  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

 

 

MEMORY SIZE (AUTO) TRAINING ON MAT CONSTRUCTION OF A WORK 

OF COMPLETION OF COURSE WITH HARD OF HEARING 

 

 

SUMMARY 

 

Discussed the barrier sand opportunities with deaf students in higher education in the 

wake of the construction of a final paper of the Education Course at the University of 

Rio Grande do Norte Expectations indicated from the research project of the 

Institutional Program for Scientific Initiation Scholarship-PIBIC, entitled Policy on 

inclusive education, training and practice: the relationship between the model 

inclusive education and educational practices developed in the public schools of 

Mossoró/RN"(2009-2011), who proposed a discussion of Special Education in the 

Perspective of Inclusive Education aimed to public school for basic education with 

repercussions for the university lead to discussions relevant to the academic world and 

require a collective effort of educators with a view to continuing education. Before the 

Primary and, more recently, the university with the Project PIBIC titled 

Perspective(Auto) biography: A Portrait of Knowledge and Experiences of 

Inclusion of Deaf Students UERN(2011and 2012), opens a range of possibilities for 

growth practice as teaching, research and extension, to the human and professional 

development. Objectively report the experience of an educator, one interpreter of 

Brazilian Sign Language, a graduate student and Deaf Education Course, Central 

Campus of the State University of Rio Grande do Norte-UERN that in the wake of the 

construction work course completion learners perceive themselves, break barriers, break 

chains and set off to work on his dialogue between LBS language and the Portuguese 

language. The authors are: Josso (2010); Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki 

(1997); Skliar (2005). Think about the range of view of the way to minimize these 

limits for the individuals involved, alert for the deaf and hearing subjects academics, the 

shrinking of physical barriers, attitudinal, procedural and conceptual. Understands the 

rapprochement, listening, sensitivity to others, such as door delivery for overcoming the 

barriers from the installation of a network of solidarity. Pointed the exercise of(Auto) 

Training. 

 

KEYWORDS: Memory.(Auto) Training. Completion of course work. Hard of hearing. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um processo gradual e irreversível como nos afirma Sassaki (1997). 

Ela acontece lentamente, mas apresenta resultados satisfatórios e seria um retrocesso 

desejar romper com essa caminhada.  No que diz respeito à inclusão, e mais 
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precisamente, no Ensino Superior é uma discussão incipiente e muito reduzida ao 

número de pessoas com deficiência que tem o acesso a esse nível de ensino. 

Este artigo propõe aquecer essa discussão acalorada sobre inclusão no espaço 

escolar, a fim de viabilizar reflexões, dissensos, dúvidas e alternativas para ser 

legitimado o ingresso, permanência da pessoa com deficiência na escola, neste caso 

possibilitar que essa conclua com êxito seu curso. 

Tem como objetivo norteador relatar a experiência de uma educadora, uma 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais e de uma graduanda que obtiveram contato, no 

ano de 2008, com um aluno surdo durante todo seu trilhar no Curso de Pedagogia, 

Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. 

Para Passeggi (2011, p. 148) “o termo experiência, como se sabe, deriva do latim 

experientia/ae e remete à ‘prova, ensaio, tentativa’, o que implica da parte do sujeito a 

capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e do que lhe 

acontece”. O ato de experienciar permite ao sujeito conhecer novas ações e/ ou 

aperfeiçoá-las, sempre na perspectiva do tentar sem cessar, buscar possibilidades, 

escolhas, caminhos diferentes no seu curso de vida. 

 Na esteira da construção de um Trabalho de Conclusão de Curso, percebem-se 

aprendentes, rompem obstáculos, quebram grilhões e partem para um trabalho em seu 

diálogo entre LIBRAS e Língua Portuguesa. Os autores que fundamentam são: Josso 

(2010); Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). 

O artigo estará dividido em quatro momentos. No primeiro Memória e 

Narrativas de Uma Professora- Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso 

do Discente Surdo, será exposto à narrativa da educadora, a qual orientou o aluno 

surdo do Curso de Pedagogia da UERN. 

No segundo, Interpretar e Aprender Constantemente: Narrar do Fazer do 

Intérprete de Libras no Momento da Elaboração da Monografia do Educando 

Surdo será relatado às vivências conflituosas e pacíficas no fazer durante o ato 

interpretativo da profissional intérprete de LIBRAS na elaboração da monografia do 

discente surdo de Pedagogia. 

No terceiro momento, Impressões e Compreensões de uma Colega de Turma 

do Curso de Pedagogia, narrativas da aluna, a partir do percurso de experiência de 



 

Parte II |Pág. 1940  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

conviver e de participar da tessitura da monografia do acadêmico surdo, ambos da 

mesma sala de aula. 

Possibilitar caminhos e descaminhos na buscar do rumo da inclusão, através de 

apresentação de experiências, relatos, reflexões, além de buscar um caminho com 

curvas, espinhos, vislumbrar novas saídas, estradas a seguir, para propor uma educação 

atenta para o outro, para a diversidade, inclusão, ou seja, preocupada em ser e formar 

para a humanização. 

 

Memória e narrativas de uma professora- orientadora do trabalho de conclusão de 

curso do discente surdo 

 

A ideia da Educação em comunhão, educação mediatizada pelo mundo, o 

entendimento de que ao educar se é educado, de que o ato cognoscente do educador se 

faz na cognoscitividade dos educandos, a compreensão do homem inconcluso, 

consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento, nos inspira, 

sistematicamente, em nosso re-encantamento com a experiência de orientar um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de um discente com deficiência auditiva. 

 Freire (1996) é o grande mestre do fazer, a partir dos fazeres e saberes dos 

homens e mulheres simples, do dia a dia. E nos inspira. Ensina Freire ao pontificar que 

educar exige risco, o exercício da aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de 

discriminação. Inspira-nos aos caminhos da vida nas plurais dimensões onde se pode 

aprender e ensinar, a encontrar o outro, a nos colocarmos no lugar do outro.  

             As práticas educativas podem acontecer em territórios não só físicos, mas nos 

territórios das biografias dos indivíduos, nas marcas de suas histórias de vida, ao 

permitirmos que os indivíduos se façam autores em situações que lhes trazem traumas, 

em experiências excludentes, em situações de negação pelo outro, quando se associam 

para resistir, lutar e intervir. Alunos e professores têm múltiplos territórios de 

possibilidades de formação, tanto do ponto de vista das experiências na educação 

formal, quanto informal. Um desses territórios é o das mãos, do espaço do dizer com os 

sinais. Mãos que falam, sinais que significam. 

Ao mesmo tempo, caminhar na esteira de um TCC exige riscos entre as 

dificuldades e o caminho na trilha das superações, exige postura ética, exige 
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debruçamento e alteridade. Ao mesmo tempo refletir sobre as controvérsias visívies 

entre a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a prática 

no chão da sala de aula, no via a vis, no caso deste artigo, com discentes com 

deficiência auditiva. Entre a possibilidade e a impossibilidade, entre o escrito e o 

praticado, entre um trabalho para a obtenção da formação exigida pelo Projeto 

Pedagógico do Curso, entre a formação para a docência e a quebra de barreiras 

atitudinais, conceituais e procedimentais, entre um curso, uma prática e a acessibilidade 

ao mesmo. 

As narrativas de experiência propostas para este trabalho são como uma mola 

para nossa vida de educadora e orientadora, experenciadora do exigido aos sistemas de 

ensino, hoje, um desafio, a saber, alunos com deficência em classes regulares de ensino. 

Joga-nos para um mergulho sobre nossa formação e nossa prática, permitindo a partir, 

também, da vivência de suas contradições, o amadurecimento acadêmico, os 

questionamentos, a reconstrução. 

Foi assim que o processo de encontro com o outro se cercou de grande 

expectativa, pois seria a primeira vez que iríamos construir um Trabalho de Conclusão 

de Curso com a o primeiro discente surdo na UERN. 

O começo exigiu estudo e reflexão sobre a estrutura da Língua de Sinais. A 

persistência da professora lhe trouxe a abertura desse espaço junto a outros professores 

de Pernambuco e da Bahia com quem inicia uma aproximação de troca de experiências 

e gerenciamento dos anseios. 

Assim relembra: 

                                    

                                               É certo que não estamos deixando de observar uma série de outros 

elementos importantes e pertinentes, mas dizemos que participar do meu 

primeiro Trabalho de Conclusão de Curso foi um processo que exigiu refletir 

sobre o que está bem mais próximo ao educador que é a sala de aula e as 
diferentes alternativas e possibilidades no que diz respeito à busca do encontro 

com os desafios. 

 

 

Observa-se em sua fala a experiência de presenciar colocar-se diante de si 

mesma, diante de sua formação inicial e, ao mesmo temo, cotidianamente, seus limites 

de formação e atestar sobre estar bem próximo do aluno com surdez como uma prática 
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fundamental para ultrapassar as primeiras barreiras, a saber, da linguagem. Em nossa 

experiência, o discente com surdez, tímido sem acreditar que estava diante de um 

processo que levaria muitas horas de trabalho. Temos bem claro a “agonia” do discente 

penetrando pelo mundo das teorias, mas insistindo, olhando dos lados, esperando pelo 

olhar da intérprete e da professora orientadora como pedindo “socorro” para repetir a 

explicação, a pergunta, lembra a professora. 

A professora encontra, nessa trajetória das descobertas, uma metodologia 

que a aproximou do discente, para sentir a si e ao outro ao se preocupar com a 

aproximação e a escuta, por meio da voz do próprio discente, de seus “gritos”.  

      Reconhece, a educadora sobre ir à procura de possibilidades, ser preciso 

nessa trajetória profissional com discentes com deficiência, exercitar outros lugares, 

outras situações escolares, outros instrumentos de sala de aula. Pensa, assim, na 

metodologia, a partir dos cadernos e escritos do discente surdo. Os registros cotidianos 

de sala de aula para alertar sobre as lacunas, as necessidades. Estes cadernos, e 

anotações, imprimem-se as marcas do dia a dia, das emoções, dos desafios, de nossas 

falhas, de nossos limites, nossa memória. Mas, por outro lado, deixam também um 

documento interessante de reflexão e “refação de nossa prática”, assevera a professora.  

                                    
                                     Foi o caminho tomado por mim quanto ao TCC. Optei por erguer a 

monografia presencial com a experiência do discente surdo. Preferi o 

exercício no face a face, interagindo presencialmente, perguntando. Fiquei 

impressionada com o poder de reflexão do discente. Buscamos na 
aproximação os elementos para uma autocrítica de nossa prática. O que as 

situações durante a construção do TCC vão oferecendo de pistas? Que 

percurso poderia retomar, linha a linha, escrito a escrito, emoção a emoção, 

palavra a palavra? Que outros caminhos podem indicar esse instrumento 

fantástico de aprendizagem nos processos de formação? 

 

Dizemos ser importante, na experiência deste trabalho, o percebido sobre como 

pensam e agem os discentes com deficiência. Interrogamos a formação e a atuação de 

professores frente à inclusão de discentes com deficiência. Que crenças levamos para a 

sala de aula, que conceitos, que visão de mundo, que paradigmas educacionais, que 

tendências pedagógicas?  

O que conclui a educadora orientadora sobre o processo vivido a partir dos 

desafios de hoje? Como pensam e agem diante da presença de um discente não ouvinte? 

Com baixa visão, com baixa audição, dificuldade de concentração? Vislumbra-se que as 
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ações pedagógicas, em sala de aula, pedem por um olhar afetivo, deseja à dimensão do 

sensível, querer a prática da superação de nossas barreiras atitudinais, requerem 

procedimentos coletivos, ações em conjunto e diálogo nos termos de Freire (1996, p.23) 

ao advogar ao afirmar sobre “quem é formado transforma-se e forma ao ser formado”. 

Praticar a experiência do TCC implicou em mexer com minhas lentes, refletir 

sobre uma cultura historicamente excludente. Da mesma forma, instigou e continuará 

instigando olhar para as possibilidades, cotidianamente, com essas lentes, penetrar na 

cultura surda. Ladrilhar e praticar um Trabalho de Conclusão de Curso e, no caso deste 

trabalho, com discente surdo, aponta para a dimensão do conhecimento de si e do outro, 

cabe repisar. Impõe uma busca constante, atenciosa e cuidadosa, sobre as necessidades 

do outro. Solicita sensibilidade profissional quanto ao rever práticas, conviver e viver 

em sociedade, pensar em um trabalho de participação coletiva. 

Apontamos esses desafios, considerando as contradições pela frente vivenciadas 

como falta de intérprete da Língua Brasileira de Sinais para atender com a qualidade 

necessária aos discentes surdos tendo a universidade como lugar do Português como 

primeira língua e os discentes surdos com LIBRAS como primeira língua. Leva para 

outra importância, qual seja o bilinguismo, urgência da inclusão dos discentes com 

deficiência na pesquisa e na extensão.  

A falta de acesso e domínio das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC’s), necessidade da ajuda na organização e compreensão dos 

trabalhos escritos, dificuldade de acesso às bibliotecas, à literatura para as pesquisas, 

falta de vivência de uma vida acadêmica plena com participação em monitoria, eventos 

científicos, iniciação científica, atividades reduzidas à sala de aula são fatores 

sinalizadores de cuidado e ações concretas para superação. 

O rol dos limites institucionais, por sua vez, não implica em uma melancolia 

pedagógica e nem, acreditamos, na não busca de projetos e ações concretas, uma vez 

que o buscar acadêmico, acima, uma vez atendidos traria mais amadurecimento e 

fundamentação na teoria e na prática a todos e todas. 

 

Interpretar e aprender constantemente: narrar do fazer do intérprete de LIBRAS 

no momento da elaboração da monografia do educando surdo 
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A construção da monografia do aluno surdo contou com a colaboração da 

intérprete de LIBRAS.  Foram questionadas as sensações, as dificuldades, as 

conquistas, a partir dessa vivência singular, pois sabemos ser esse o primeiro discente 

que essa profissional acompanhou. Quando indagado sobre a contribuição dessa 

experiência para a formação do ser sujeito nos aspectos pessoal e profissional, a 

intérprete assim organizou e expressou a sua narrativa:  

 

A primeira palavra que me vem à cabeça é a palavra confiança de 

muito peso, e a segunda palavra é responsabilidade. Então essas duas 
palavras, elas serviram como pilares na construção da monografia do 

aluno, porque até os dias, de hoje, eu como profissional ainda sofro 

com a questão da desconfiança do professor com relação ao intérprete 
de LIBRAS. Se ele, realmente, está passando os conteúdos, quando 

há, por exemplo, uma pausa do intérprete até mesmo para processar a 

mensagem que está sendo falada acha que ela não está passando. Veio 

em minha mente essa grande angústia quando iniciou suas primeiras 
orientações, da confiança, né. Foi um trabalho muito árduo, não no 

sentido que ele foi amargo de ser feito, mas árduo no sentido de todo 

esse peso da responsabilidade e da confiança.  Me fez crescer 
bastante, porque ser a voz de um surdo é muito estrela para uma 

luzinha de vagalume né, estrela não no sentido de glamour, mas no 

sentido de que como eu vou usar a minha Língua Portuguesa, que é a 
minha língua materna transpassar o interior do outro para uma Língua 

de Sinais, totalmente visual na moral né. Para mim foi muito 

crescimento, foi um marco, foi uma experiência que certamente 

contribuiu e muito, me trouxe várias reflexões, no meu modo de falar, 
no meu modo de traduzir, no meu vocabulário né, e entender como o 

outro fala, por que tipo como eu seria a voz dele? Seria aquela voz de 

voz de reivindicar de tal? Aquela voz de discurso mesmo, qual é a 
análise do discurso desse sujeito? E a voz da intérprete tem que ser 

muito em consonância com a sinalização do surdo e então sempre nos 

cursos eu estou falando isso, o intérprete ele tem que acompanhar a 

voz do surdo, se o surdo tem uma sinalização lenta o intérprete, 
normalmente tem que ter uma interpretação lenta também, entender 

que cada um tem um jeito de falar diferente, um jeito de sinalizar 

diferente, mas geralmente é isso que acontece  né se ele falasse 
comum ar assim, é assim, é assim eu também interpreto essa voz, o 

tempo que também teve esse tempo. 

 

Na fala da intérprete de LIBRAS três pontos foram relevantes. O primeiro 

refere-se ao fato das palavras confiança e responsabilidade, apresentadas por essa 

profissional como síntese do momento da construção da monografia do discente. Fica 

visível alguns entraves a ultrapassar  quanto a, inicialmente, conquistar a confiança da 

professora. A intérprete confessa ser uma situação comum entre os docentes não confiar 
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na interpretação que essa profissional tece. Um segundo elemento interessante na sua 

narrativa é a questão da “luz de estrela e de vagalume”, demonstra à humildade dessa 

profissional ela se acha pequena diante da imensidão e da responsabilidade de fazer da 

sua voz, a voz do surdo. 

A profissão de intérprete traz imbuída na sua linha do tempo a discussão sobre a 

confiança que as pessoas têm para com a prática da interpretação. Segundo Kahmann 

(2008) revela que no período da Reforma “os europeus ‘desconfiavam’ dos intérpretes, 

porque, afinal, eles eram índios. Os índios, por sua vez, viam na figura do intérprete 

uma voz contaminada pelo contato europeu”. Denota-se, o papel do intérprete sempre 

ser colocado em xeque, questionava-se e ainda se pergunta sobre a ação do intérprete e, 

muitos, ainda não confiam, acham que ele não está interpretando ou não o faz 

eficazmente. Com isso, ocasiona certo mal-estar entre os intérpretes, refletindo na 

relação professor, aluno. 

Num terceiro ponto verifica-se o respeito com as diferenças, ao ritmo de cada 

um, nesse olhar para com o outro, sendo enfática ao dizer “se o surdo tem uma 

sinalização lenta o intérprete, normalmente tem que ter uma interpretação lenta também, 

entender que cada um tem um jeito de falar diferente, um jeito de sinalizar diferente”. 

Nos momentos do aluno com o intérprete de LIBRAS com relação às dúvidas, 

inquietações, dificuldades, para onde ir, o que fazer antes e após as orientações, nos 

afirmaram: 

 

Não. Ele se dirigia a mim apenas para confirmar as leituras, ele tem 

que ler isso, esse trecho que ele tinha que ler eu explicava que ele 

tinha que aprender a ler foi um processo de independência. Na 
verdade, que eu quis passar para ele no sentido era um momento 

decisivo ele, a partir dali ele seria um pedagogo e a partir dali tinha 

que ter independência de pegar um livro na biblioteca, fazer um trecho 
que ao qual mesmo com termos profundos, mas com outras palavras 

que ele conhecesse que ele fosse grifando e eu ajudava nesse sentido. 

 

Percebemos a intérprete como sendo, realmente uma profissional comprometida 

com o crescimento intelectual e social do aluno, à medida que ela interpretava pensando 

no nível exigido para um Trabalho de Conclusão de Curso. Ela previa a relevância dessa 

ação no aprendizado de novos significados na leitura em Português que é diferente de 
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LIBRAS, a estrutura das frases é diferente, ela instigava também, a partir das 

orientações o discente experimentar desafios, situações de independência e autonomia. 

De acordo, com Sassaki (1997) “autonomia é a condição de domínio no 

ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a dignidade da pessoa 

que a exerce [...] Independência é a faculdade de decidir sem depender de outras 

pessoas, tais como: membros da família ou profissionais especializados”. Vislumbrava-

se formar sujeitos ativos, com gostos e concepções próprias, os quais decidem suas 

próprias questões, não depende totalmente de terceiros.  

Foi indagado se a intérprete havia percebido um avanço significativo no aluno 

com esse trabalho de estimular a independência e autonomia do discente. A intérprete 

com propriedade afirmou: 

 

Houve, houve né. Em questão de organização, assiduidade muito com 

a pesquisa né e o interessante que eu vivi as mesmas angústias, a 
mesma ansiedade, a mesma preocupação que, ai meu Deus, ainda tem 

o 2º Capítulo, ainda tem o 3º, estamos concluindo. Então foram as 

mesmas sensações, era eu que estava construindo. No dia da 

apresentação, também foi o mesmo nervosismo de que era uma banca 
que estava ali presente, eu tinha que traduzir com tamanha fluência, 

acompanhar o mesmo ritmo da monografia. No ato da colação 

também foi um momento de ansiedade, de missão cumprida né, de 
dizer eu conclui esse trabalho né, as sensações foram muito parecidas 

talvez ele não tenha demonstrado tanto, mas eu senti as mesmas 

coisas, né aquele alívio e aquela angústia de início como que vai ser, 
será que eu vou conseguir, será que eu vou chegar até lá. Contava os 

dias, os dias não passavam, contava as horas, não passava, quanto 

mais contava mais longe ficava, mas as sensações foram às mesmas. 

 
 

Foi demonstrado à sensibilidade e a parceria da intérprete com o educando surdo 

ao sentir as mesmas angústias, preocupações durante todo o processo da monografia. 

Viver cada momento com o educando, se sentir no lugar do outro, ela se sentiu 

pertencente também nessa experiência. Ela sentiu ao final do resultado da monografia, a 

sensação de “missão cumprida”. 

Foi questionado sobre da oportunidade de atender um aluno surdo no período de 

tessitura da monografia, se ela mudaria suas práticas, saberes, formação, a partir da 

experiência adquirida. Ela assim respondeu “Eu não sei. Essas respostas eu acho que só 

teria se eu vivesse de novo, porque o intérprete, a profissão é imprevisível não tenho 
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nada pronto para dizer se eu mudaria ou se eu não mudaria. Então eu não teria nada a 

dizer”. Ela realmente compreende a profissão de intérprete como de responsabilidade 

e enxerga cada surdo como ser único, as vivências como momentos únicos impossíveis 

de serem estimadas no futuro, revela que “a profissão é imprevisível não tenho nada 

pronto”. 

Josso (2008, p. 84) “ir ao encontro de si visa à descoberta e à compreensão de 

que viagem e viajante são apenas um”. O ato de narrar e propriamente a construção das 

narrativas da intérprete de LIBRAS retrataram um pouco do momento de encontro 

consigo mesma e de rememorar a tensão e emoção da confecção da monografia do 

aluno surdo, a mobilização dos seus saberes, a necessidade de aprofundar os estudos, o 

vocabulário e exigir do aluno também um nível acadêmico na sinalização de LIBRAS, 

embora saiba a língua de sinais não deter de sinais diversificados, muitos significados. 

 

 

Impressões e compreensões de uma colega da turma do aluno surdo no curso de 

pedagogia  

 

Muitas são as lembranças do momento da graduação. Convivi com o aluno surdo 

durante quatro anos do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). Situações de desafios, dificuldades, oportunidades, mudanças nas 

aulas, nas estratégias metodológicas, trabalhos, avaliações escritas, na interação com os 

professores, funcionários e alunos ouvintes. 

Várias foram às experiências marcantes desde o ingresso na universidade até o 

momento do término do curso. Recordo-me que a princípio todos estanhavam o fato de 

termos um aluno surdo, tínhamos o desejo de ajudar, fazê-lo participar das aulas, mas a 

barreira comunicacional era o maior empecilho, pois inviabilizava a troca de 

experiências, interações entre a cultura surda e ouvinte. 

Mesmo o discente dispondo no horário contrário da aula de um atendimento 

mais específico a sua necessidade, no caso a auditiva, sentia a necessidade de dominar a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), pois precisa manter a comunicação. Então, 

algumas pessoas da turma foram cursar LIBRAS I, posteriormente LIBRAS II. Cursos 

com possibilidade de conhecer a comunidade surda, a Língua de Sinais, a escrita e a 

maneira de comunicação com o aluno surdo. 
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Trilhei por caminhos que me conduziriam a inclusão. No período da graduação 

procurava estudar, pesquisar, saber mais sobre o paradigma da inclusão, os tipos de 

deficiência, as estratégias metodológicas para se ensinar crianças, jovens e adultos com 

necessidades especiais. Vou buscado participação em encontros, seminários, 

congressos, minicursos, cursos e leituras sobre o tema. 

A participação no projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica- PIBIC, cujo título Política de educação inclusiva, formação e 

prática: a relação entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas 

desenvolvidas nas escolas públicas de Mossoró/RN (2009-2011), direcionou uma 

discussão para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva voltada para 

as estratégias metodológicas que as professoras da escola pública de Ensino Básico 

utilizam para ensinar crianças com deficiência.  

O projeto PIBIC A Perspectiva (Auto) biográfica: um Retrato dos Saberes e 

Experiências da Inclusão de Alunos Surdos da UERN (2011 e 2012) objetivou 

conhecer as narrativas das experiências acadêmicas dos alunos surdos do Curso de 

Pedagogia, Campus Central da UERN. Algumas evidências anunciadas pelos discentes 

nessa pesquisa: barreiras comunicacionais é ainda um grande problema, a participação 

tímida ou inexistente dos surdos como bolsistas de projetos de pesquisa e nos cursos de 

extensão, número reduzido de intérpretes. 

Embora todas as vivências tenham contribuído para edificar minha formação 

humana e profissional, conviver com o aluno surdo foi o maior aprendizado, 

considerando o entendimento como um professor, nos ensina os sinais de LIBRAS, nos 

surpreendia com seu esforço, zelo e dedicação aos estudos. Tínhamos diariamente um 

laboratório de LIBRAS, a oportunidade de aprender a falar com as mãos, o surdo nos 

ensinava com calma e vibrava quando percebia que um ouvinte se interessava em 

aprender uma nova língua. 

Um das experiências que desejo compartilhar com mais aprofundamento é da 

elaboração de sua monografia de conclusão de curso, acontecido no 8º período do Curso 

de Pedagogia, no final de 2011 e início de 2012. Ao total foram 60 horas de encontros 

para orientação, sempre no horário da tarde e respeitando a quantidade de horas 
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dobradas para atender a necessidade especial do aluno. Todas as orientações diárias 

duravam duas horas, portanto uma hora a mais dos demais. 

Ao meu olhar pude perceber que a docente orientadora se preocupou em 

possibilitar a inclusão desse aluno em todas as situações, sempre contando com a 

intérprete de LIBRAS, quando essa não podia está a professora-orientadora e a colega 

auxiliavam a interpretação. Foi respeitada a estrutura de LIBRAS na escrita da 

monografia, sua semântica, bem como o objeto de estudo não ser algo distante do aluno, 

mas sua própria experiência no Estágio Supervisionado II do Curso de Pedagogia. 

A professora juntamente com a intérprete, o aluno surdo e a discente decidiam o 

melhor para a orientação, sempre com o cuidado de se colocar no lugar do outro, foi 

realizado um cronograma como era realizado para os demais orientados da docente, 

então o aluno surdo também haveria de cumprir prazos. 

A intérprete de LIBRAS buscava sempre traduzir e interpretar com cautela, 

calma, pois a construção de uma monografia exige paciência na interpretação para o 

discente surdo entender e cumprir o que era solicitado pela orientadora, por isso, a 

comunicação, a relação pedagógica, a interação, diálogo foram primordiais para esse 

processo.  

A minha participação foi de auxiliar a professora, a intérprete e ainda o aluno 

surdo. Nesse período também participava do PIBIC sobre surdez. Contribui ajudando o 

aluno em algumas compreensões de atividades, anotava as recomendações, tarefas que a 

orientadora, falava e realizava pequenas interpretações.  

Percebi o educando surdo sempre disposto a continuar na caminhada da 

elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pois a orientadora, intérprete 

e colega de turma se mostravam solicitas e pacientes. O aluno era pontual aos encontros, 

era assíduo, interagia bem e estava contente de poder apresentar a sua experiência 

exitosa de estágio supervisionado no Centro Estadual de Capacitação de Educadores e 

Atendimento ao Surdo (CAS). 

Defendemos, por fim, em comunhão com Skliar (2005, p. 188) “escola inclusiva 

é sinônimo de escola significativa. No caso dos surdos, por exemplo, a questão não é: 

‘os surdos têm o direito a estudarem na escola regular, mas, sim: os surdos têm direito a 

uma educação plena e significativa”. Acreditamos no potencial do surdo, ele é um ser de 
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competências, possui o seu direito de ingressar, frequentar e concluir o Ensino Básico, 

Secundário, realizar uma Pós-graduação e estar no mercado de trabalho. Necessita 

serem oferecidas as mesmas oportunidades a todos. 

Essa experiência empreendeu num grande desejo de estudar e pesquisar sobre a 

inclusão, delineando a investigação para a Relação Pedagógica Professor, Intérprete de 

LIBRAS e aluno surdo do Curso de Pedagogia da UERN, sendo esse o projeto de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC), o objetivo 

norteador propõe analisar a relação pedagógica professor, intérprete de LIBRAS e aluno 

surdo do Curso de Pedagogia da UERN, com vistas ao processo inclusivo de ensino e 

aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi mobilizado pelas discussões e preocupação de promover a 

inclusão dos alunos surdos e fazer com que esses tenham as mesmas oportunidades dos 

ouvintes durante o curso de graduação até o seu término quando se culmina com a 

escrita da monografia. 

O aluno surdo necessita além de uma professora - orientadora, de um 

atendimento da intérprete de LIBRAS, precisa de uma profissional competente na área a 

ser estudada e na pesquisa, proposta para a feitura da monografia, bem como de uma 

intérprete, a qual auxiliará a professora ouvinte que domina LIBRAS e o aluno surdo. 

Foi um caminho árduo, difícil, mas uma estrada possível, uma via transitada com 

cuidado, paciência, persistência, zelo, respeito, dedicação, compromisso e esperança de 

sonhar e de nunca desistir, como disse Freire (2008) “a esperança é necessidade 

ontológica” ela não pode ser vista como um desejo vão, mas como uma ação, uma 

prática.  

Carlos Drummond de Andrade nos faz refletir com um dos seus poemas, oqual 

confessa que “no meio do caminho tinha uma pedra”. Podemos fazer uma analogia com 

a nossa experiência de edificação da monografia do aluno surdo, pois o caminho por nós 

trilhado, e principalmente, do educando, foi de pedras, desde seu ingressar na 

universidade pelo processo lento, mas contínuo que é o da inclusão. No entanto, com 

todos os obstáculos o discente conseguiu superá-los e concluir de maneira regular o 
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Curso de Pedagogia da UERN, sendo o primeiro surdo do Rio Grande do Norte a 

concluir a graduação em uma universidade pública. 

Essa vivência, certamente, contribuiu para a formação de todos os sujeitos 

envolvidos nesse processo de realização da referida monografia. Sendo uma 

aprendizagem não apenas para o educando que estava no processo educativo, em nível 

de ensino superior, mas também de aprendizagens agregadas à formação e a prática da 

professora- orientadora, da intérprete de LIBRAS e ainda da colega de turma. 

Esse artigo permitiu-nos revisitar as nossas lembranças, recordações e 

vislumbrar cada vez mais práticas inclusivas, de olhar atento para o outro, para as suas 

necessidades, pois entendemos a inclusão como um processo contínuo, ativo e não de 

acomodação, passividade. 

 Tem-se que buscar a formação tendo ou não um aluno com deficiência, pois a 

partir da vivência dessas experiências há uma porta para a formação continuada, para a 

conquista de outros saberes e, mais ainda, para a ampliação do conhecimento inicial, de 

pesquisa exploratória sobre inclusão, sobre os tipos de deficiência. Desejamos a 

sensibilização com essas inquietudes e reflexões de todos os educadores, intérpretes, 

enfim os sujeitos, envolvidos nesse processo de ensino e de aprendizagem. 
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RESUMO      

                     

O estudo aborda as interações de ensino do professor que atende 
estudantes com deficiência e como objetivo analisar as  interações  de ensino 
deste  professor que atende estudantes com necessidades educacionais 
especiais com deficiência, incluídos em classes comuns do ensino regular. Para 
tanto se ancorou em correntes teóricas da literatura científica que tratam da 
importância das relações interpessoais (Interações) para o processo de 
construção do conhecimento, e para compreensão e exposição de conceitos 
sobre a  Deficiência. Mostra o estudo, que é no contexto da interação do 
professor e estudante com deficiência que se configura tanto a relação entre as 
necessidades educacionais destes e as respostas pedagógicas a elas 
disponibilizadas, quanto ao perfil psicológico dos atores sociais envolvidos no 
processo, professor e estudante. No trato metodológico optamos pelo  emprego 
de uma abordagem qualitativa com enfoque fenomenográfico. Para subsidiar a 
pesquisa utilizamos como instrumentos de coleta de dados, a observação e a 
entrevista semi-estruturada. Quanto ao referencial teórico recorremos a estudos 
de autores já consagrados na matéria. Dentre os quais as principais referências 
de Robert Hinde (1986). Os dados do estudo foram coletados em três escolas 
regulares de Ensino Fundamental, no município de Feira de Santana (Bahia, 
Brasil). A análise dos resultados no âmbito das interações dos professores com 
estudantes com deficiência na escola, manifesta o estranhamento que causa a 
diferença. Foi possível perceber que estudantes com deficiência têm 
possibilidades de aprender, cabendo à escola criar estratégias para isso, como, 
romper preconceitos e garantir a  aceitação desses estudantes. Quanto às 
interações, avaliamos o conteúdo e a qualidade de como os professores 
interagem com estudantes com deficiência e percebemos que não existia 
interesse em tentar investir, não havia sentido interagir. Defendemos ser 
necessário implementar alternativas e/ou mudanças nas práticas docentes  para 
que os estudantes  com necessidades educacionais com deficiência possam 
participar das atividades escolares.  Constatamos que a interação de ensino do 
professor, para atender estudantes com deficiência, contribui para o 
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aperfeiçoamento da prática docente junto aos  educandos, em especial, 
àqueles com deficiência. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  interação;  deficiência;  prática docente;  inclusão. 

 

ABSTRACT      

 

               This approach intends to analyse the teacher teaching interaction  applied to 

students with cognitive desabilities, and it has the gol of analysing the interactions 

between this kind of teaching applied to students with special needs in regular teaching 

in Public Schools.  For that this approach was grounded in theoretical approaches of the 

scientific literature that deal with the importance of the interpersonal relations 

(interaction) for the process of knowledge building and for the understanding and 

exposition of concepts about Deficiency. The study shows that it is in the context of the 

interaction between the teacher and the impaired students that the relation between the 

students with educational needs and the pedagogical responses offered to them are 

shaped, as well as the psychological profile of the social actors who are involved in the 

process. For better comprehension it is necessary to make a characterization of teaching 

interactions of the mentioned teachers in classes that consider adopting that pedagogical 

practice. In relation to the methodological treatment a qualitative approach was chosen. 

To subsidize  the research some techniques to obtain data were used such as semi-

structured interviews and observations and for the theoretical basis studies of acclaimed 

authors in the subject were read such as Robert Hinde (1986). The data was collected in 

three public junior schools in Feira de Santana, a city in the Bahia State, Brasil. The 

analysis of the information will be direct and will serve as a base for the writing of the 

proposition in order to configure a model of effective interactions of teaching which has 

the intention to contribute for a discussion about the subject to help students with 

disabilities in regular schools of Feira de Santana and of other cities of the country. This 

kind of interaction contributes to the improvement of the teacher’s practice for students 

in general, especially those who are handicapped. 

 

Key-words: interaction, special educational needs, deficiency, teaching practice, 

educational inclusion 
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                 INTRODUÇÃO 

 

 

             O interesse desse estudo está voltado para a investigação das interações de 

ensino do professor que atende estudantes com deficiência, ocorridas durante o período 

complexo de aula. O estudo evidencia que esta natureza de interação é, ainda, tema 

recente e pouco estudado, especialmente na perspectiva do contexto escolar, que 

pretende ser inclusivo. Considerando esse fato é que se buscou investigar como se 

realiza a interação do professor com estudantes com deficiência, no que se refere a 

aprendizagem em ambiente da escola regular.   

              O conceito de deficiência e inclusão social – além de reconhecer o papel da 

interação, uma vez que, na situação oposta, ou seja, a ausência de interação em sala de 

aula pode criar a sensação de solidão, de incompletude, de indiferença – fizeram com 

que  esse estudo se voltasse para a análise das práticas pedagógicas (no que tange à 

interação do professor), desenvolvidas no processo de ensino e de aprendizagem de 

estudantes com deficiência, incluídos em classes comuns de ensino. 

             Pretendemos, assim, focalizar o processo de interação desse profissional, 

considerando que é no contexto da interação professor e estudante que se configura a 

relação entre as necessidades educacionais desses estudantes  e as respostas pedagógicas 

a elas disponibilizadas. Nessa direção suscitamos perguntas para que pudéssemos 

direcionar o estudo, como: há situação de interação de ensino do professor que atende 

estudantes com deficiência no contexto de sala de aula regular? Em caso positivo, como 

se caracterizam os complexos processos de interação do professor no contexto de sala 

de aula, momento em que interage com estudantes com deficiência diante da 

subjetividade que se impõe nesses momentos?       
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             As questões definirão os roteiros para coleta de dados, buscando significados 

sobre a experiência escolar dos professores que atendem estudantes com deficiência, 

evidenciada pelas situações no âmbito das aulas. 

 

 

             

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

  

  A Interação é tema que passou a ser objeto de interesse na investigação 

científica no século XX. Tem assumido diferentes significados em função da leitura 

epistemológica que fundamentou sua investigação nos diferentes momentos históricos 

(Aranha, 1992).  

  Robert Aubrey Hinde é um dos estudiosos do fenômeno da Interação que 

contribuiu, de forma significativa, para a formação da ciência do relacionamento 

interpessoal, buscando sistematizar os conhecimentos produzidos sobre o 

relacionamento interpessoal, atividade que se ocupou durante três décadas (Hinde, 

1979, 1987 e 1997).  

    Neste trabalho se buscou delinear análise dos estudos que abordassem 

interação do professor com o estudante com deficiência  a partir da utilização do modelo 

teórico proposto por Robert Hinde (1976), segundo o qual: “interação é uma seqüência 

de eventos comportamentais, em que A faz X para B e B responde com Y para A" (p.3). 

Entretanto, além de Hinde, outros autores como Marc e Picard (2003), Gerardo Echeita 

e Elena Martín (1995), Marchesi (1995), Solé e Coll (1995), Maurice Tardiff (2011), 

entre outros, têm dedicado seus estudos às questões da interação.  

 Como a nossa pesquisa se volta, de modo especial, para o cenário da sala de 

aula, destacamos o posicionamento de autores como Tardiff, (2011), que propõe que as 

interações entre estudantes e professores, “acontecem dentro de uma trama temporal – 
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diária, semanal, anual – dentro da qual os acontecimentos adquirem um sentido que 

condiciona de várias maneiras as ações seguintes” (p. 231).  E, também, Júlia C. 

Ribeiro (2006), que, em suas considerações aponta que “É por meio da interação que os 

sujeitos se tornam capazes de atribuir significações diferenciadas e depender do 

contexto histórico e cultural no qual estão inseridos” (p.47). Cabe então à escola e aos 

educadores considerarem esse pressuposto e fazerem do meio educativo um espaço 

propício para tal.  

            Apesar dos déficits específicos associados às pessoas que apresentam deficiência 

que as impedem de apresentar o mesmo ritmo de aprendizagem escolar dos demais 

estudantes, os estudos comprovam que, pela própria plasticidade do cérebro humano, o 

funcionamento intelectual desses sujeitos pode ser ativado e sustentado com apoios 

cognitivos, sociais e afetivos. É nesse sentido que a interação se constitui fator essencial 

para o desenvolvimento daqueles com deficiência.  

O conceito de Deficiência vem sendo definido por determinados órgãos e/ou 

organizações, dentre os quais salientamos a Liga dos Lesados Físicos Contra a 

Segregação – UPIAS (1976), a Organização Mundial de Saúde – OMS (1989) e a 

Convenção de Guatemala (1999).   

Como um fenômeno pessoal, mas que reverbera no social, a deficiência, no 

entender da UPIAS, deve, assim, ser encarada pela sociedade. O que vale dizer que cabe 

a esta as providências quanto a encontrar meios de acolhimento no seio social para 

aquele que é diferente. 

Para a UPIAS a deficiência é desvantagem ou restrição de atividade provocada 

pela organização social contemporânea, que pouco ou nada considera as pessoas que 

possuem lesões (ausência parcial ou total de um membro, organismo ou mecanismo 

corporal defeituoso) e as exclui das principais atividades da vida social.  

Para a Organização Mundial de Saúde, OMS (1989) a deficiência é considerada 

uma anomalia de estrutura ou de aparência do corpo humano e do funcionamento de um 

órgão ou sistema. Independentemente de sua causa, trata-se, em princípio, de uma 
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perturbação de tipo orgânico. Estudo divulgado pela OMS revela que mais de 1 bilhão 

de pessoas, em todo o mundo, apresenta algum tipo de deficiência
44

.  

A Convenção de Guatemala, (1999), por sua vez, define a Deficiência como 

uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelo ambiente econômico e social.  

Já a autora Débora Diniz (2003), ressalta que o conceito de deficiência não pode 

considerar, apenas, os aspectos de lesão, perdas ou alterações orgânicas, cabendo 

enfatizar também os aspectos sociais que a tornam um fenômeno de subalternidade. 

Tendo em vista esta concepção, vários estudiosos do tema da deficiência optaram por 

“deficiente”, assim como os estudiosos sobre raça que optaram por “negros”. Dentre os 

campos que optaram por utilizar os termos “deficiente” e “negro” estão os campos dos 

estudos culturais e de identidade, de acordo Diniz (2007, p.10).   

 Essas posições teóricas, que acabamos de referir, vão ao encontro dos que 

defendem os movimentos de direitos humanos a partir da década de 1970. As acepções 

de Modelo dos Disability Rights Movements, movimentos ligados aos direitos humanos 

que vieram em cena na década de 1970. 

       

          CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

 

                A pesquisa está apoiada em uma experiência de interação entre os sujeitos, ou 

seja, professores e estudantes com deficiência, de três escolas públicas regulares na 

cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil, a partir da observação do desempenho  do 

professor em classes inclusivas.  

  Ao nos dedicarmos à observação de como acontece essa prática docente, foi 

verificada a necessidade de se proceder a um estudo verticalizado sobre como ocorre a 
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 Segundo o Censo de 2000 existem 24,6 milhões de deficientes. Destes 19,8 milhões estão 
domiciliados em áreas urbanas e 4,8 milhões na área rural (IBGE, 2000).  
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relação interativa entre professor e aluno com deficiência em uma escola inclusiva. 

Partimos, então, do pressuposto de que deveríamos conhecer o ponto de vista desse 

professor e o que ele pensa a respeito de si mesmo e do que representa em uma sala de 

aula dessa natureza, considerando os métodos e práticas empregadas, a pertinência da 

sua prática e os resultados. Estes aspectos se revelaram importantes para a consecução 

da pesquisa, no que tange à  construção da percepção da diversidade que passou a existir 

na nossa comunidade, quando se passou a incorporar,  em escolas regulares, alunos 

considerados diferentes,  antes excluídos e separados em ambientes especiais. 

            A parte empírica foi realizada com (17) professores das três escolas regulares 

citadas. O quadro epistemológico utilizado para estudar este fenômeno baseia-se 

especialmente na teoria de Ference Marton sobre a fenomenografia. É um modelo de 

investigação que busca descrever e categorizar as concepções das pessoas acerca de um 

determinado fenômeno, através (por exemplo) da análise de transcrições de entrevistas 

semi-estruturadas, analisadas a partir de elementos como a compreensão e a expressão 

da vivência dos fenômenos. 

 Uma vez que a presente pesquisa objetiva realizar um levantamento de como se 

desenvolvem as interações do professor que atende estudantes com deficiência, 

valorizando suas interpretações e compreensões acerca do tema em estudo, 

consideramos que a abordagem mais adequada é a pesquisa qualitativa. Partindo desse 

pressuposto optou-se, então, por utilizar o método fenomenográfico um dos tipos de 

pesquisa classificado como qualitativa (Tesch, 1990).  

           A abordagem qualitativa propicia elucidar e conhecer os complexos processos de 

constituição da subjetividade. Para isso, foram empregadas as técnicas  de observação e 

de entrevista semi-estruturada. A escolha pela aplicação dessas técnicas justifica-se pelo 

fato de nosso interesse concentrar-se não somente no que as pessoas dizem sobre o que 

elas e os outros fazem, mas porque concentra-se em focalizar o que dizem e fazem 

mediante os desafios impostos pelo cotidiano, como orienta o método fenomenográfico.  

Para a realização do segundo instrumento adotado, a entrevista semi-estruturada,  

é caracterizada por Lüdke e André (1986), como uma entrevista que se situa entre a 

entrevista não estruturada e a estruturada; esse recurso possui esquema básico que é 
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aplicado rigidamente, permitindo, dessa maneira, que o entrevistador faça adaptações 

quando necessário.  

 
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS  

 

 

              O processo de investigação, neste trabalho, obedece a  organização específica, 

do ponto de vista de sua apresentação e análise, para expor  os fenômenos de caráter 

interativos. Os resultados são produtos das informações levantadas por meio de a) 

entrevistas semi-estruturadas e b) das observações realizadas com representantes das 

escolas selecionadas, em sala de aula regular.  

Para melhor compreensão e contextualização desses dados principais, levamos 

também em consideração, para facilitar o entendimento e análise, as informações 

obtidas por meio de conversas que mantivemos com professores das classes regulares e 

da observação direta de aulas ministradas pelos professores que foram entrevistados em 

turmas das quais faziam parte estudantes com deficiência. 

    Para obtenção destas informações foram criadas categorias com vistas à captar 

as impressões do professor sobre aspectos que se relacionam à inclusão. De posse 

dessas informações, obtidas nas diferentes etapas, prosseguimos a pesquisa com a 

análise dos dados, verificando se os professores selecionados estão conseguindo 

interagir (ou se há interação) com os estudantes com deficiência.   

  Definição de Categorias 

Categoria 1:  Reação   do professor  à presença de estudantes com deficiência na 

sua sala de aula.  

 Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “Como reagiu o 

professor ao encontrar, em sua sala de aula, estudantes com deficiência?” 

 

Como um grande desafio, a minha formação não contemplou 

discussões ou vivências...  Quando eu me vi realmente com os alunos 

eu tive muitas dificuldades!  (Prof. 01)  
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Eu vejo que tem um lado positivo e um outro que se torna negativo, 

porque não deram pra a gente uma estrutura, um preparo anterior, ou 

seja, não arrumaram a casa primeiro. Com a presença de um aluno 

com deficiência visual, pensei “meu Deus, como agir?”. (Prof. 02). 

 

 

... me pergunto: “será que eu vou alcançar o meu objetivo, fazer com 

que ele aprenda, pelo menos, o mínimo, o básico?”. (Prof.18).   

 

 

No início, quando eu comecei a trabalhar, pensei que fosse 

enlouquecer ... me deu um desespero...   (Prof. 02).  

 

 

Quando se deu meu primeiro contato eu pensei assim: “Meu Deus, e 

agora? Como é que eu vou passar a didática, o assunto para eles? 

Como é que eu vou me comunicar? (Prof. 10).  

 

 

No primeiro momento, foi quando eu entrei aqui no Colégio e fui 

avisada de que iria trabalhar com alunos com deficiência. Tive cinco 

turmas e todas tinham alunos com deficiência. No primeiro 

momento... me desesperei, tenho alunos com deficiência, visual, 

auditiva, física.  (Profa.09).   

 

 

 

O estranhamento expresso por esses professores, causado pela presença de 

alunos com deficiência em suas salas de aula, não é de surpreender se se considera o 

despreparo para o exercício da tarefa.    Na verdade, saber-se não estar capacitado para 

esse trabalho é mais desesperador do que a presenças de alunos com deficiência, como 

foi possível inferir dos relatos. É um dado que evidencia a necessidade fremente de 

capacitação específica para os docentes que atuam em classes como tais. Esta foi a 

compreensão identificada a partir do posicionamento dos professores frente à inclusão 

escolar com alunos com deficiência.  
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Categoria 2:  Percepção dos professores sobre sua prática pedagógica na sala de 

aula inclusiva.. 

 Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “O que mudou na sua 

prática pedagógica com a inclusão na sala de aula regular?” 

 

Não mudou muito. não tenho dificuldade. Gosto de trabalhar com 

esses meninos, tanto que fiz psicopedagogia institucional.,Vou 

terminar o mestrado agora em agosto e pretendo trabalhar numa 

clínica ou no CAP. Ou um lugar com meninos com deficiência. (Prof. 

21).  

 

Eu percebo que não dá para a gente dar aula para eles como aos 

alunos ditos normais: é preciso uma dedicação maior...   (Prof. 09).   

 

O que mudou a minha prática foi a minha inquietação e a minha 

preocupação em como fazer esse aluno aprender e não deixá-lo  

separado ou vê-lo de forma diferente. (Prof. 05).  

 

 É a falta de preparo nosso. Nós professores não estamos preparados 

para a inclusão, porque a inclusão não é uma coisinha só, são muitos 

problemas, quantas são as escolas que têm essa preparação? 

 

O que eu acho [ruim] da inclusão é a falta de preparo nosso. Nós 

professores não estamos preparados para a inclusão, porque a 

inclusão não é uma coisinha só, são muitos problemas, são muitas 

inclusões. Nós não temos  bagagem para lidar com esse tipo de 

inclusão. (Prof. 15)  

  

              Nas falas desses professores, percebe-se que a maioria, quanto ao aspecto 

pedagógico, demonstra atitude que pode ser, também, de proteção que evidencia o 

preconceito pelo descrédito ao potencial do aluno. 

 Esses relatos mostram que ainda persiste uma visão muito contaminada do 

senso comum a respeito da deficiência, sobretudo por falta de conhecimento, o que 

resulta na não compreensão desses professores em relação ao processo de inclusão.  
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Categoria 3:  Percepção dos professores em relação à concepção de 

aprendizagem desses estudantes. 

Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “Qual a sua expectativa 

quanto ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes com deficiência?” 

 

Olha, eu acho que eles aprendem o que dá para aprender, o que eles 

conseguem captar, mas dizer que eles vão chegar... aprender tudo, eu 

não vejo assim. (Prof. 07). 

 

Têm alguns desses alunos que conseguem, fazem trabalhos da 

maneira deles e eu encaro, vejo, aceito a maneira como eles fazem, 

valorizo muito o trabalho deles...a gente vai tentando adequar-se a 

cada um. (Prof. 21). 

 

Eu vejo que eles realmente podem acompanhar o ritmo dos outros 

alunos, eles acompanham. Eu acho que realmente esses meninos são 

capazes. Realmente, se eles tiverem ajuda, acho que não tem limite 

para que eles aprendam...(Prof.13) 

    

 

(...)Acho que para o aluno surdo seguir a carreira acadêmica, ele 

precisa de um esforço, um empenho muito maior... No caso de cegos, 

é uma outra demanda,  a gente consegue descrever  alguns assuntos. 

Mas, aí, acabam tendo muitas deficiências, por exemplo, em Ciências 

Naturais as coisas são muito imagéticas. (Prof.04).  

 

 

É um pouco difícil, não é aquela coisa normal, eles têm dificuldade. E 

eu acho que a dificuldade auditiva é pior que a visual. O cego, ele 

consegue ir mais além, mas o surdo necessita de uma dedicação por 

parte dele, do apoio do intérprete... (Prof.09).  

  

  

Esses professores  de salas de aula inclusivas têm expectativas para todos os 

estudantes acreditando que estes podem alcançar níveis de aprendizagem. Entretanto, 

não são todos os estudantes que aprendem  exatamente o mesmo e ao mesmo tempo. 
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Quanto à percepção a respeito da concepção de aprendizagem de estudantes com 

deficiência, esta, foi destacada como elemento de dificuldade no processo de 

aprendizagem desses sujeitos. Nas falas dos professores é possível depreender 

diferentes concepções sobre suas práticas pedagógicas e sobre as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos com deficiência.  

Assim, é importante descobrir e, se necessário, intervir nas concepções de 

aprendizagem, na participação do professor e sua interação de ensino com 

estudantes, porque melhorias nos sistemas educativos implicam não só mudanças 

objetivas, mas mudanças nos modos de perceber os fenômenos. A esse respeito Luis 

G. L. Freire (2009) tem a seguinte opinião. 

 

Para a fenomenografia, a aprendizagem é uma mudança qualitativa na 
forma de uma pessoa ver, conceitualizar, experienciar e compreender 

algo no mundo real. Assim, as concepções de aprendizagem podem 

ser definidas como a forma de representar o fenômeno da 

aprendizagem na consciência (p.11). 

 

 

Categoria 4:  A percepção dos professores sobre estudantes com 

deficiência, em relação ao método, à avaliação e aos recursos. 

Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “Quais as dificuldades 

que você destacaria como as mais importantes no processo de ensino e de 

aprendizagem destes estudantes?” 

 

A falta de recursos materiais e de acompanhamento (da escola) a 

esses alunos com dificuldades diferenciadas, faz com que a família, 

tome a iniciativa, ou os próprios deficientes, para buscar a 

complementação tão necessária. . (Prof.  04).  

 

 

A escola não oferece materiais interessantes para esses alunos. Mas, 

tem uma lousa digital que é utilizada dentro de uma programação. 

(Prof. 22).  
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 Com o apoio do Braille, o aluno sempre faz as atividades. Tem todo 

acompanhamento da professora da Sala de Recursos   (Prof 08). 

 

 

Eu acho que a dificuldade maior é com relação ao material 

pedagógico. Não existe nada específico para melhor atendê-los. 

Temos que estar sempre fazendo adaptações do material pedagógico. 

(Prof. 02).        

 

 

 Eu faço avaliação oral com eles, os que eu posso fazer escrita eu 

consigo fazer. Tem alguns que conseguem fazer trabalhos, da maneira 

deles... (Prof.06). 

 

 

 Eu avalio porque é Matemática, mas avalio com um outro olhar.  

(Prof. 12).    

 

Na verdade, a minha dificuldade só é uma: a falta de preparação, a 

falta de um curso ou de um apoio pedagógico. Precisamos aprender a 

linguagem própria dos surdos, para que nos dê mais acesso a esse 

aprendizado.   (Prof. 05)  

 

 

 

        Existe uma lição cristalizada que se fixou no imaginário comum, de que a 

pessoa com deficiência é incapaz. É um entendimento que é reforçado pela sociedade na 

medida em que esta rejeita o indivíduo com deficiência. Essa é uma lição que deve ser 

desaprendida no espaço privilegiado, que é a escola.  

 Nesse sentido, afirma Crochik (2002), 

 

(...) a educação já poderia ter outro objetivo que não só o de formar 

para o trabalho, poderia voltar-se para a vida. E nessa formação, a 

questão da sensibilidade base da inteligência poderia se desenvolver 

justamente pela identificação com os mais frágeis (p.287). 
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Sendo o aluno com deficiência aquele que suscita representações de 

fragilidade, porque é visto pela perspectiva da falta, cabe aos professores refletir sobre 

tais representações estereotipadas, permitindo assim experiências de vida não 

endurecidas, antes, mais generosas e afetivas.  

 

Categoria 5: Percepção dos professores sobre suas interações de 

ensino com estudantes com deficiência  

Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “Como se realiza o 

processo de interação dos estudantes com deficiência em sua sala de aula regular?” 

 

Ah, eles interagem super bem, trabalhos em grupo, eu também os 

coloco em grupos diversificados.  (Prof.10).  

 

 

Eu acho interessante porque, na verdade, se eles fossem para salas 

especiais, separadas, seria uma discriminação (Prof.12).  

 

A interação, professor e aluno, eu sinto um pouco de dificuldade de 

interagir principalmente com os que têm deficiência auditiva. 

(Profa.13)  

 

 

Em relação aos alunos surdos, essa interação (professor/estudante) 

não acontece de maneira eficaz por conta dos entraves em relação à 

linguagem... (Profa.02).  

 

 

Professor e aluno, a interação é muito boa. Aluno e aluno, eles agem 

como se fossem seres diferentes. Eu tenho uma aluna que é autista, 

não é só autista, tem outros problemas e nós enfrentamos alguns 

problemas na sala com essa aluna Os meninos não a aceitam... 

(Profa. 22).  

 

 

Minha interação aqui é total, eu não tenho problemas com alunos: 

são muito apegados, chegados a mim. Eu tento usar valores como 

amizade, solidariedade, amor, paciência.  (Prof.15) 
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No caso entre eles consigo comunicar um pouquinho... A interação 

não se dá totalmente, não, mas parcial. Ah, entre os colegas também 

eu acho que é por alto, não é total essa interação entre eles. 

(Prof.12).  

 

Olha, eu acho que eles interagem com a turma. Eles conseguem 

chamar atenção de muita gente... (Prof.13).  

 

 

No sexto e sétimo anos, eles se integram bem. Agora o que eu percebo 

é que eles formam grupos mesmo! Lá fora eles se unem, os próprios 

surdos, ficam conversando. É interessante!  (Prof. 09).  

 

 

 

 

 

 

Com relação às falas acima, foi verificada a necessidade de instrumentalização 

dos professores para o atendimento de alunos com deficiência.  Chamamos a atenção 

para o posicionamento de Hinde (1987) quando ressalta que, aspectos, atitudes, 

expectativas, emoções e o entendimento que cada indivíduo possui das atitudes, 

expectativas e emoções do outro interfere na construção e manutenção das relações. 

Hinde (1997) afirma que os relacionamentos serão influenciados por fatores 

momentâneos, pela experiência dos indivíduos envolvidos e pelas pressões do grupo e 

da sociedade. Desta forma, as propriedades de um relacionamento são mudadas 

conforme a sua progressão. As recompensas e os custos pertinentes a estas interações 

irão afetar e serão afetadas pela dinâmica de outras relações nas quais os integrantes 

estejam envolvidos.  

Por isso os professores devem conhecer individualmente cada um dos seus 

alunos, observando o que os leva a agir de uma ou de outra maneira, a fim de 

compreender como esses alunos utilizam estratégias na solução dos problemas que lhes 

são apresentados.  

As falas selecionadas a seguir mostram esse aspecto de forma que possa facilitar 

a compreensão dos dados que serão posteriormente apresentados.  
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Categoria 6:  Expectativas dos professores em relação ao 

desenvolvimento (pessoal e profissional) do estudante com 

deficiência 

Para esta categoria se fez o seguinte questionamento: “Quais suas expectativas 

para o desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes com deficiência?” 

 

 

É, coitadinho, não pode ter essa ideia. Tem que superar, eu vejo 

tantos casos no mercado de trabalho de pessoas com Síndrome de 

Down trabalhando. Temos que parar com essa ideia de “coitadinho”, 

de criança com deficiência.  (Prof. 07). 

 

(...) são meninos extremamente inteligentes, eles querem vencer na 

vida, meninos que você vê que tem dificuldades, mas que querem 

aprender.  (Prof. 21).  

 

(...) esses meninos têm uma vontade muito grande de aprendizado, 

talvez até maior que os outros... Acho que eles têm muita 

possibilidade... Mas, eu estou trabalhando isso, trabalhando essa 

diferença para ver se os outros alunos aceitam ajudar o colega.  

(Prof.15).  

 

Eu acho que, realmente, esses alunos  são capazes. Realmente, se eles 

tiverem ajuda, eu acho que não tem limite para eles”. (Prof. 13). 

 

 

 

As expectativas dos professores, em relação aos alunos com deficiência, dizem 

muito de suas crenças e experiências e são justificadas e legitimadas pela sua forma e 

pelas circunstâncias de realização do seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Essas falas mostram que, ao se reportarem à sua prática de aula, os professores 

enfatizam as possibilidades e não as impossibilidades. As expectativas dos professores 
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em relação aos seus alunos com deficiência, no que se refere ao futuro são, portanto, 

otimistas. 

Registros das observações (realizados em campo) 

 O objetivo desta estratégia não foi confirmar uma hipótese construída 

previamente, mas, construir concepções a partir da percepção que ia se formando à 

medida que se recolhiam, agrupavam e se analisavam os dados identificados.  

Para ilustrar essa situação, elegemos um episódio que foi registrado em situação 

de aula. Trata-se de um fato que reflete as modulações variáveis de interatividade, e 

permite evidenciar algumas formas recorrentes da atividade cotidiana dos professores. 

 

Quando entramos na sala de aula, a professora iniciou a aula 

apresentando todos os alunos. Disse que assim procedia, pois 

entendia que era uma forma de “disfarçar os estudantes com 

deficiência mental,” (eram 08).  Uma das estudantes “como se fosse a 

monitora da sala” é quem ajudava nas atividades a ser desenvolvidas, 

ou seja, a cópia nos cadernos. Os estudantes sem deficiência não 

demonstravam qualquer atitude de amizade para com aqueles com 

deficiência, que só conseguiam executar o mínimo da atividade com a 

ajuda e esforço da colega. Essa diferença os afastava dos seus 

colegas. A professora conta que estes alunos tomam remédios 

controlados e, acrescenta, dizendo que eles têm a sexualidade 

exacerbada. Ela diz ainda que um desses alunos “morde”os colegas. 

Mas, a professora tentava intervir quanto a isso. Parecia bem 

interessada tratava todos iguais. Mas, comenta que “trabalhar com 

deficiente mental é bem diferente de outros tipos de deficiência”. A 

interação da professora com os estudantes, só foi identificada no 

momento em que dava as explicações das atividades que deveriam ser 

executadas pelos estudantes com ou sem deficiência. (Registro da 

pesquisadora em 29.11.2011). 

 

 

            O registro acima mostra haver, nessa turma, a manifestação de rejeição dos 

alunos ditos normais aos colegas com deficiência. O professor não conseguiu fazer 

funcionar (embora se esforçasse), de forma adequada ou plena, uma estrutura interativa, 
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uma vez que o comportamento perturbador dos estudantes ou do grupo, de algum 

modo, absorvia a ação principal. 

Facilmente se verifica a dificuldade da professora para o trabalho com os alunos 

com deficiência. No seu relato fica clara a sua impressão sobre os mesmos. Refere a 

professora:  

Esse negócio de inclusão é só mais um problema para a gente. Eu não 

sei trabalhar com isso, eu não tenho paciência. Falei para a diretora e 

ela disse que é lei. Eles não aprendem e é difícil: para isso é que existe 

escola especial, lá os professores são treinados para isso”. (Registro 

da pesquisadora em26/11/2011). 

 

Através dessa fala emerge a necessidade de identificar a relação da  professora 

com os alunos, o que  deixou a desejar, pois se restringiu a criticar, de maneira negativa, 

a inclusão destes na escola regular.  

          Essa fase foi composta pela seleção de um determinado número de registros  do 

“diário de campo” e pela análise das entrevistas. O trabalho possibilitou ampliar a 

discussão referente à caracterização das interações de ensino vivenciadas em classes 

inclusivas que emergem neste contexto. O agente primordial é o professor, pois  suas 

experiências nas ações docentes dirigidas para alunos com deficiência em classes 

regulares  nos fizeram entender como organiza, seleciona, distribui o conhecimento e as 

sequências didáticas vividas com estes estudantes e demais agentes escolares que 

participam desse processo direta ou indiretamente. A escola é o espaço privilegiado para 

que as transformações se estabeleçam,  a dissimulação do preconceito é uma estratégia 

que tem origem na sociedade e serve para disseminar a igualdade como uma ideologia e  

o aluno diferente segue as regras do jogo que o mantém invisível para não cometer erros 

que destaquem a sua presença, pois sabe que com poucos pode contar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

           O estudo revelou que o tema discutido não se processa de forma linear, tampouco 

é o que está representado na sua superfície externa. Estudar como se processa a 
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interação do professor com  o aluno com deficiência em sala de aula regular mostrou, 

de modo específico, a diversidade, a complexidade e as implicações notadamente no 

campo das práticas curriculares que se propõem para o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes com deficiência.  

         A pesquisa também revelou que um  dos mais importantes entraves para uma 

prática pedagógica adequada é, sem sombra de dúvida, a falta de capacitação do docente 

que atua em salas de aula como tais, apesar de reconhecerem que não estão 

adequadamente capacitados para atuarem  em salas de aula com alunos com deficiência, 

são favoráveis à inclusão.  

         Os problemas relacionados à formação de professores para atuar com a inclusão 

de pessoas com deficiências, segundo Senna (2008), defrontam-se com fatores da escola 

moderna, que são antagônicos à inclusão escolar. Fatores esses que não serão superados, 

pois os cursos de formação inicial de professores continuam formando professores para 

atuar com um sujeito cognocente tido como ideal e não como diferente.  

Todos esses fatores só vêm reforçar que estes estudantes têm na socialização o 

único motivo para frequentar a escola. Além do mais, os professores parecem acreditar 

que os mesmos não têm consciência da própria deficiência; crêem que eles serão sempre 

discriminados pelo grupo social. 

           O paradigma da inclusão nos remete a pensar sobre a necessidade de uma nova 

organização dos espaços educacionais a partir de uma visão abrangente das relações 

sociais, com vistas à eliminação das barreiras que dificultam ou impedem a participação 

e a aprendizagem de todos (Glat, 1998; Mantoan, 1997; Cardoso, 1992). Nesse sentido, 

pensar um modelo de interação do docente que atende a uma clientela com deficiência, 

implica pensar a relação professor/estudante na sala de aula. O professor é parte 

fundamental do processo como mediador, o que faz a ponte entre o estudante e a 

cultura, o conhecimento e as formas de apropriação desse conhecimento. 

            Cabe à escola e aos educadores considerar este pressuposto e fazer da ambiência 

escolar o espaço propício para isso, sobretudo em se tratando de estudantes com 

deficiência  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como os sujeitos com deficiência intelectual 
apresentam formas de aprender e pensar diferenciadas das encontradas no cotidiano escolar. 
Neste contexto pretende-se ampliar as discussões acerca das práticas estabelecidas nas 
instituições de ensino de Brasília que atendem estudantes com deficiência intelectual que, 
apesar de seu caráter inclusivo, continuam enfatizando a aquisição da aprendizagem de 
conteúdos acadêmicos e privilegiando somente esse aspecto da formação educacional. Busca-
se refletir sobre o lugar dos alunos com deficiência intelectual no cenário escolar, pois se 
observa que o reconhecimento dos sujeitos é esvaziado em função da ênfase dada aos 
aspectos cognitivos. A deficiência intelectual desses estudantes assume, neste cenário, um 
caráter restritivo e totalmente desvinculado da construção história dos mesmos. Esta 
produção acadêmica, apresentada em forma de resumo é resultado da reflexão sobre a prática 
pedagógica das proponentes, que atuando entre estudantes com este perfil, veem o quanto é 
difícil a superação de alguns paradigmas colocados no contexto escolar, apesar de toda 
literatura encontrada que discute o tema da inclusão. Neste sentido, recorre-se a 
fundamentação da Teoria da Subjetividade de Gonzaléz Rey que trabalha na perspectiva de 
recuperar o caráter dialético e complexo do sujeito na produção de sentido; das reflexões a 
respeito dos processos de inclusão escolar dos estudantes com deficiência intelectual de 
Mantoan e Pietro (2006) e da superação das dificuldades de aprendizagem de Rossato & 
Mitjáns Martínez(2011). Os pressupostos metodológicos estão fundamentados na 
Epistemologia Qualitativa de González Rey (2005). Na produção das informações, trabalhou-se 
com estudo de caso por meio da observação de prática pedagógica, análise documental e 
indutores orais. A partir do que foi produzido até o momento, é possível concluir que os 
estudantes com deficiência intelectual produzem sentidos subjetivos sobre sua aprendizagem 
escolar, podendo mobilizá-la ou limitá-la a depender das produções simbólico-emocionais do 
processo. 
 
Palavras chaves: deficiência intelectual, inclusão, aprendizagem, sujeito e subjetividade 
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ABSTRACT 
 
The present work aims to analyze how the subject with intellectual disabilities present ways of 
learning and thinking differentiated from found in school everyday. In this context we intend 
to broaden discussions about the established practices in educational institutions of Brasília 
that serve students with intellectual disabilities who, despite their inclusiveness, continue 
emphasizing academic content learning acquisition and favoring only this aspect of education. 
The aim is to reflect on the place of students with intellectual disabilities in the school setting, 
as it notes that the recognition of the subjects is emptied due to the emphasis given to 
cognitive aspects. Intellectual deficiency of these students assume, in this scenario, a 
restrictive character and totally unlinked to its historical construction. This academic 
production, presented in summary form is the result of reflection on pedagogical practice of 
the tenderers, which acting between students with this profile, see how hard it is to overcome 
some paradigms placed in the school context, despite all the literature found that discusses 
the theme of inclusion. In this sense, the justification of the theory of subjectivity of González 
Rey who works with a view to retrieve the dialectical and complex character of the subject in 
the production of sense; reflections regarding school inclusion processes of students with 
intellectual disabilities of Mantoan and Pietro (2006) and of overcoming difficulties of learning 
of Rossato and Mitjáns Martínez (2011). The methodological assumptions are based on 
qualitative Epistemology of González Rey (2005). In the production of information, worked 
with case study through the observation of pedagogical practice, document analysis and oral 
inducers. From what has been produced so far, it can be concluded that students with 
intellectual disabilities produce subjective senses about his school learning, and can mobilize it 
or limit it, according to the symbolic-emotional productions of the process. 
 

Keywords: intelectual disabilities; inclusion; learning; subject; subjectivity 
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O presente trabalho consiste no processo de síntese das reflexões entre a prática 

profissional como professora de alunos com déficit intelectual em classe especial de escola 

pública do Distrito Federal, no Brasil, e dos estudos realizados por um grupo de estudo do 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, Instituto de Psicologia, 

Universidade de Brasília (UNB) sobre o Desenvolvimento da subjetividade no processo de 

superação das dificuldades de aprendizagem escolar. Parte dos estudos desenvolvidos no 

referido grupo resultaram na elaboração deste trabalho que tem o objetivo de refletir sobre a 

forma de aprender e de pensar dos estudantes com deficiência intelectual e o lugar reservado 

aos mesmos no cenário educacional. 

No decorrer do texto, descreve-se brevemente o aparato legal que fundamenta o atendimento 

aos alunos com necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar. A partir 

desse pressuposto pretende-se ampliar as discussões acerca das práticas estabelecidas nas 

instituições de ensino do Distrito Federal-Brasil que atendem estudantes com deficiência 

intelectual realizando a leitura das instituições que têm caráter inclusivo e que continuam na 

sua prática cotidiana enfatizando a aquisição da aprendizagem de conteúdos acadêmicos 

baseada no currículo e privilegiando somente esse aspecto da formação educacional. 

A partir dos relatos de experiência sobre o processo de inclusão de cinco estudantes, analisou-

se a compreensão construída pelos mesmos nas práticas estabelecidas nos espaços escolares 

tendo como pressupostos o aporte teórico desenvolvido por González Rey sobre sujeito que se 

constitui-se no confronto entre a subjetividade social e a subjetividade individual em espaços 

socais construídos historicamente. Esses estudantes tiveram seus processos protelados em 

muitos anos por que não apresentavam os pré-requisitos de leitura, escrita e raciocínio 

matemático esperado para ingresso no ensino regular, sem que a escola reconhecesse a 

natureza diferenciada dos processos de desenvolvimento e aprendizagem de pessoas com 

deficiência intelectual. Os argumentos apresentados por Vigotski, descritos a seguir, são 

ilustrativos dessa prática escolar. 

A escola fundada nessa ideia, tomou como base do ensino objetos como a 

língua clássica, a cultura antiga, a matemática, supondo que, 

independentemente do valor vital desses ou daqueles objetos, deveriam ser 

produzidos em primeiro plano aquelas disciplinas de maior valor do ponto de 

vista do desenvolvimento mental geral da criança. Essa teoria da disciplina 

formal levou a conclusões práticas extremamente reacionárias no campo da 

pedagogia. (VIGOTSKI, 2001, p.472)   

A escola trabalha na perspectiva da normalização dos processos para conceber a inclusão no 

ensino regular. Esse processo é o tema central da discussão apresentada no presente ensaio. 

CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL E TEÓRICA 

No cenário educacional brasileiro o estudante com deficiência intelectual tem o acesso 

garantido no sistema público, resguardado no capítulo III da Constituição Federal na seção I: 
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Art. 208. O dever do estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

[...] 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB) 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

especifica o perfil do atendimento aos alunos especiais.  

       Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  

      § 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial.  

      § 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.  

      § 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  

       Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais:  

       I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades;  

       II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados;  

       III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;  

       IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora;  

       V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  
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       Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 

apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.  

       Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, 
a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 

própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo.  

    O Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, sobre a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, onde explicita a educação especial como uma 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 

complementar da educação especial ao ensino regular e as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, 

determinam que:  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001). 

 

Na legislação, que versa sobre a educação especial e inclusiva observa-se que todos são 

tratados teoricamente de forma igualitária, no entanto, na prática, esse tratamento igualitário 

ainda requer medidas para que os processos sejam efetivados. Mantoan (2006 p.19) alerta que 

a igualdade preconizada na legislação é abstrata e não consegue resolver os problemas no 

espaço da escola. 

A igualdade abstrata não propiciou a garantia de relações justas nas escolas. 

A igualdade de oportunidade, que tem sido a marca das políticas igualitárias 

e democráticas no âmbito educacional, também não consegue resolver o 

problema das diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que essa proposta 

sugere, diante das desigualdades naturais e sociais.  

 
 O destaque dado neste primeiro momento ao aspecto legal explicita que o acesso e a 

permanência à escola estão resguardados, por meio da legislação, em espaços como os 

Centros de Ensino Especiais (CEE), classes especiais45, turmas de inclusão46 no ensino regular 

(Fundamental e Médio) e salas de recursos47 para suporte aos alunos inclusos na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Esse suporte existe para legitimar o atendimento 

aos alunos com deficiências, porém as práticas estabelecidas nas escolas, privilegiam a 

                                                             
45

 Sala de aula, em instituição educacional de ensino regular, em espaço físico e modulação adequada, 
regida por professor especializado na educação de estudantes com deficiência intelectual ou transtorno 
global do desenvolvimento.    
46

 Salas de aulas em que estejam incluídos estudantes com necessidades especiais. 
47

 Serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado para suplementar ou 
complementar as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica.  
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aquisição das funções cognitivas ligadas a aprendizagens dos conteúdos escolares e, quanto 

mais complexas, mais significativas e relevantes são as considerações sobre elas. 

Esse paradigma orienta a organização escolar, chegando ao extremo de haver uma escala 

hierárquica de conhecimentos onde disciplinas assumem um grau de valor superior a outras. 

Disciplinas como a filosofia e artes são, por vezes, desvalorizadas. 

As práticas estabelecidas nas escolas que atendem pessoas com deficiência intelectual 

assumem caráter restritivo e desvinculada da construção histórica dos mesmos. Não há a 

devida compreensão sobre quem é esse sujeito, o diagnóstico dado pelos médicos ou 

psicólogos assume caráter definitivo. A pessoa com esse rótulo torna-se invisível e a ela não é 

permitido falar de si e por si. 

A instituição escolar integra, em seu funcionamento, esse tecido simbólico de 

representações sociais, discursos e crenças que caracterizam a subjetividade 
social, acrescentando a isso elementos resultantes do paradigma dominante 

na educação, para o qual o cognitivo-instrumental e as funções representam 

os aspectos centrais do processo educativo (GONZÁLEZ REY, 2006, p.48). 

Neste contexto, onde se entende que o melhor será o mais erudito, observa-se que os alunos 

com deficiência intelectual são destituídos de suas singularidades.  

 As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o modelo 

tradicional, não têm demonstrado condições de responder ao desafio da 

inclusão social e do acolhimento às diferenças nem promover aprendizagens 

necessárias à vida em sociedade, particularmente a sociedades complexas do 

século XXI. Assim neste século em que próprio conhecimento e nossa 
relação com ele mudaram radicalmente, não se justifica que parte expressiva 

da sociedade continue apegada à representação da escola transmissora de 

conhecimento e de valores fixos e inquestionáveis. (ARANTES, 2006, p.32) 

 
 As instituições educacionais ao criarem categorias para organizar seus sistemas 

geraram distorções que desconsideram os sujeitos envolvidos na dinâmica constituída. 

Desconsideram que a aprendizagem escolar é uma função do sujeito psicológico (GONZÁLEZ 

REY, 2013). Neste contexto, torna-se necessário aproximar o olhar sobre a modalidade 

denominada Ensino Especial com objetivo de resguardar o caráter de promoção de 

aprendizagem com ênfase nas particularidades desse sujeito.  Há que se destacar que o papel 

atribuído à medicina, principalmente nessa modalidade, tem predomínio sobre o educacional, 

tornando o homem um ser genérico e considerando-o patológico, quando afasta-se de um 

padrão de funcionamento que a própria sociedade capitalista instituiu num contexto histórico 

para responder a sua demanda. 

O Ensino Especial, como está constituído, acaba segregando e institui um lugar onde o 

patológico é atendido. Essa afirmação soa duro aos ouvidos e pode até magoar pessoas 

dedicadas que trabalham com compromisso nestas escolas. Não se trata também de um 

discurso imediatista e irresponsável para o fechamento dos Centros de Ensino Especial ou das 

Classes Especiais, espaços esses que precisam ser pensados com e pelos sujeitos que os fazem 
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como são. Devemos apontar na perspectiva da inclusão precoce das crianças em espaços de 

interação e de produção de sentido para elas, mesmo que estas não estejam enquadradas 

no padrão de normalidade instituído pela medicina. 

A iatrogênese social é o efeito social não desejado e danoso do impacto 

social da medicina, mais do que o de sua ação técnica direta. A instituição 

médica está sem dúvida na origem de muitos sintomas clínicos que não 

poderiam ser produzidos pela intervenção isolada de um médico. Na essência 

a iatrogênese social é uma penosa desarmonia entre o indivíduo situado 
dentro de seu grupo e meio social e físico que tende a se organizar sem ele e 

contra ele. Isso resulta em perda de autonomia na ação e no controle do meio 

(ILLICH, 1975p.31) 

 

Se pensarmos que todos devem conviver com seus pares, criando situações de promoção de 

aprendizagem, selecionar esse convívio reforça a crença que nem todos são capazes de 

construírem aprendizagem. Há uma ordem instituída que se mostra numa postura egoísta em 

relação ao outro que o tem como menos humano. 

O meio social e cultural está organizado segundo um determinado padrão 

biológico humano considerado normal, com um corpo perfeito, com os cinco 

sentidos e as faculdades mentais em pleno estado de funcionamento. Os 

instrumentos, as técnicas, os signos e os símbolos são desenvolvidos por e 

para esse tipo comum de pessoa, que frequenta espaços sociais, tem acesso às 

ferramentas de apropriação da cultura, estuda, cursa a educação básica, o 

ensino superior. (RAAD &TUNES, 2011, p.31) 

 

As instituições escolares estabelecem práticas homogêneas. Transformar a escola em espaços 

inclusivos não é simplesmente permitir que alunos com perfis diferenciados convivam. É 

necessário que os sujeitos sejam compreendidos a partir da subjetividade constituída na 

multiplicidade histórica das quais também são seus próprios agentes. Os processos cognitivos 

são produzidos neste contexto. Faz-se necessário afastar, o mais rapidamente possível, a 

convicção que está instituída na escola em que o aluno é aquele descrito nos relatórios 

médicos e psicológicos, voltando o olhar para o histórico e o atual do sujeito.    

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

A partir da orientação dada pelos pressupostos da Epistemologia Qualitativa de González Rey 

alguns instrumentos foram usados para recuperar parte da história dos alunos incluídos no 

sistema regular de ensino. Realizamos análises de documentos, laudos e relatórios individuais 

de aprendizagem disponíveis nos dossiês dos alunos. Houve também participação pessoal no 

conselho de classe, como observador da dinâmica das discussões avaliativas e contato com os 

pais e os próprios alunos para aproximar o olhar sobre seu estado atual.     

No segundo momento desse trabalho ampliou-se o uso de instrumentos, uma vez que a 

segunda parte do relato de experiência é sobre uma aluna que continua regularmente 

matriculada na Classe de Ensino Especial. A intenção é propiciar elos de discussão com a 

mesma, porém dentro da compreensão orientada por Rossato (2009) que: instrumento deve 

ser compreendido como indutor da expressão do outro.  
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Na pesquisa qualitativa, a introdução ao tema é feita de um diálogo do 

pesquisador com os sujeitos que participarão da pesquisa; o pesquisador 

propõe temas de interesse para eles e tenta fazer com que participem, se 

motivem e gerem uma atmosfera de reflexão sobre as questões tratadas. 

(GONZÁLEZ REY, 2002, p.58)  

 

Em conversas preliminares estabelecidas com a aluna sobre a necessidade de caminhar seus 

estudos e acompanhar sua irmã, no ensino regular faz com que assumisse uma postura 

afirmativa, arriscando a revelar-se. Inicia a realização das atividades propostas de leitura, 

aonde vem conseguindo fazer avanços que são considerados significativos para ela. Segundo 

González Rey (2005, p.38) “A emoção vai se associar aos registros simbólicos e é a partir dessa 

integração que se organiza em sistema psíquico qualitativamente diferente, ao qual temos 

denominados sentido subjetivo”. 

No primeiro momento estabeleceu-se o diálogo com objetivo de compreender qual a opinião 

sobre sua possível mudança para o ensino regular. A simples pergunta, aparentemente, gerou 

a possibilidade de aprender. A aluna já acenou várias vezes que não gosta do lugar onde está. 

Logo, a perspectiva de sair desse lugar, onde avalia que é identificada pelos demais membros 

da escola como deficiente, aparentemente produziu mudança de sentidos em relação a 

possiblidade de aprendizagem. A tentativa é “promover situações pedagógicas que impactem 

na constituição subjetiva do aprendiz” (ROSSATO, 2011, p.71).  

Para propiciar situações informais foram realizadas algumas saídas do ambiente escolar com 

visita ao shopping center, zoológico e ao cinema, pois observou-se que há poucos momentos 

de contatos sociais, havendo uma limitação de convivência restrita às pessoas e espaços da 

casa e escola. 

Considerando que a aluna começa a fazer uso da linguagem escrita são introduzidos dois 

meios de produção de informação, presentes em sua vida cotidiana: telefone celular e a rede 

social Facebook. “Os instrumentos de pesquisa deixam de ser fornecedores de resultados e 

tornam-se apenas indutores que facilitam a expressão do sujeito” (Gonzalez Rey, 2005 p.48). A 

intenção é mostrar como usar ferramentas para aproximar o diálogo e dar uma funcionalidade 

a produção escrita, uma vez que consegue fazer os registros sobre a supervisão da professora, 

no espaço de sala de aula, mas observa-se que não considera essa ação como algo relevante. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS ANALISADOS   

  Na atuação profissional junto às escolas públicas, diversos alunos fizeram parte dessa 

trajetória criando a convicção de que os espaços devem ser comuns não podendo haver 

hierarquia para aprendizagem. A escola cria condições para a produção dos sentidos subjetivos 

favorecedores da aprendizagem quando reconhece as “produções simbólicas emocionais que 

emergem na processualidade dos sistemas humanos de ação e relacionamento, sistemas esses 

em permanente movimento no decorrer da experiência” (GONZÁLEZ REY, 2011, p.49)  

 Neste contexto, cinco casos de alunos ilustram essa discussão. Os nomes utilizados 

para o relato são fictícios para resguardar a privacidade dos mesmos. Os relatos demonstram 
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que os alunos, mesmo quando são reconhecidos com deficiência intelectual, têm 

possibilidades de se expressarem como sujeitos.  

 Juliana: foi matriculada na Classe de Ensino Especial após um afastamento de 7 anos 

da escola. Logo de início, a relação com a professora foi muito boa, houve um empatia mútua. 

A professora questionava o motivo dela está na Classe de Ensino Especial uma vez que 

destoava do perfil de comprometimento acadêmico.  O perfil descrito era incompatível com 

aquela garota que a professora visualizava e convivia cotidianamente. A aluna apresentava fala 

articulada, autonomia na vida cotidiana com responsabilidade de cuidadora da mãe idosa e da 

sua residência, locomovia-se com independência no trajeto até a escola fazendo uso de 

ônibus, manipulava dinheiro com conhecimento do valor real e social desse instrumento. 

Questionada sobre os motivos que a levaram a ficar afastada por tanto tempo da escola, 

relatou que não gostava do ambiente escolar, que todos a achavam encrenqueira e que 

gostava de uma confusão. Ainda no primeiro semestre foi solicitada a mudança para o ensino 

regular diante da constatação de que não apresentava dificuldades que justificassem sua 

permanência na Classe de Ensino Especial para alunos com déficit intelectual. Acreditava-se 

que aquele espaço poderia reforçar a aversão já apresentada pela escola anteriormente, 

porém muitos foram os entraves para a mudança e aluna acabou permanecendo durante todo 

o ano, com intervenções pedagógicas para que construísse suas estratégias de aprendizagem. 

Dominava os conteúdos dados para o ingresso no 6º ano. Assim, houve o processo de inclusão 

no 6º ano e nas primeiras avaliações pela equipe da Sala de Recurso, relatou-se que não 

haveria necessidade de adequação curricular, pois a mesma acompanhava a turma com o 

desempenho esperado. Esse relato que se confirmou em reunião pedagógica com os 

professores dos conteúdos curriculares com afirmativas que a mesma apresentava 

desempenho por vezes superior aos seus pares de turma, colocando em dúvida a diagnóstico 

de deficiência intelectual. Neste quadro fica explícito que durante toda vida acadêmica não 

houve o devido reconhecimento da sua personalidade, causando o afastamento da escola. “O 

reconhecimento da personalidade nos processos de aprendizagem e desenvolvimento estaria 

relacionado às possibilidades de compensação de cada sujeito, regidas pelas consequências 

sociais e pela realização psicossocial deste” (ROSSATO, 2011, p.75). Revendo a história dessa 

aluna, identificou-se que a mesma foi entregue pela mãe biológica em adoção, tendo seu 

diagnóstico médico fechado neste contexto. Naquele período, final da década de 1980, pouco 

se falava de inclusão e as pessoas com déficit intelectual eram encaminhadas para os Centros 

de Ensino Especial. Os elementos constituintes da subjetividade social da escola não 

favoreceram uma relação de aprendizagem para a aluna, pois naqueles espaços para 

deficientes encontravam-se todos os perfis de atendimento, desde o aluno com múltiplas 

deficiências, com comprometimento na sua comunicação, até alunos com graus mínimos de 

dificuldade de aprendizagem, que estavam ali por apresentarem diagnóstico médico. O 

percurso de Juliana ilustra como a produção subjetiva associada à deficiência, com marcas da 

história social, pode produzir sentidos subjetivos que não favorecem a aprendizagem. No caso 

de Juliana a postura de rejeitar a escola pode ter ocorrido por este ambiente lhe remeter a 

situações desconfortáveis e que criaram configurações geradoras de danos*   
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Wagner: O aluno permaneceu por 11 anos no Ensino Especial, transitou entre as Classes de 

Ensino Especial de algumas escolas e o Centro de Ensino Especial. Os relatórios de 

aprendizagem indicavam que era alfabetizado, mas com comprometimento da fala, o que 

levava a troca de fonemas. Apresentava, ainda, dificuldade em atividades que envolviam 

raciocínio lógico-matemático. Nos contatos com a professora, demonstrava um perfil que não 

estava registrado nos relatórios: levava vida cotidiana com independência, com experiência de 

trabalhos e uma vida social intensa por conta de sua simpatia e comunicação; relatava as 

ocorrências vividas, inclusive através da escrita, com poucos erros ortográficos; seus ganhos 

pedagógicos poderiam ser dinamizados, pois participava de atividades de Educação Física com 

alunos do ensino regular e circulava muito bem nesse meio. As primeiras conversas no sentido 

de transferi-lo foram animadoras, sua postura responsável foi potencializada, porém as 

conversas com a mãe preocupavam. Ela resistia à ideia de vê-lo no ensino regular, relatava que 

seu filho tinha muita dificuldade em matemática e que poderia ser frustrante caso não desse 

conta em acompanhar a turma do ensino regular. A mãe construiu a ideia, a partir dos 

discursos das autoridades educacionais, que o seu filho era desprovido da capacidade de 

elaboração intelectual para a vida escolar, mas Wagner, ao afirmar positivamente com a 

mudança, mostrava-se sujeito desse processo. Ele compreendia o significado da mudança e a 

influência positiva que ela geraria na sua vida.  A transferência foi conduzida ouvindo a mãe e 

o filho. Ele estava radiante com a mudança.  Dois anos se passaram e ao encontrar com a mãe 

esta relata seu arrependimento de ter resistido tanto tempo à inclusão do filho. Segundo seu 

depoimento ele não teve dificuldade em adaptar-se, acompanha os conteúdos acadêmicos, 

com suporte da sala de recursos e finalmente, encontra-se muito feliz. Visita a Classe Especial 

com frequência, pois permanece na mesma escola e mostra que já foi aluno destaque pelo 

desempenho apresentado em algumas disciplinas, inclusive em matemática. 

Lourival: O aluno foi encaminhado do Centro de Ensino Especial no ano de 2008 com 

diagnóstico de Transtorno Global de Desenvolvimento, onde havia trabalhado com uma 

professora que o via com grande potencial de crescimento. A família, representada pela mãe, 

acreditava no potencial de aprendizagem, lutava por atendimentos educacionais inclusivos 

para o filho, acompanhava as atividades escolares com suporte necessário a tudo que a 

professora solicitava. Os ganhos acadêmicos do aluno eram evidentes, possuía memória 

privilegiada para informações. Aprendia dentro do padrão esperado para a faixa etária. Ao ser 

encaminhado para a inclusão esbarrou-se na dificuldade de encontrar uma Classe de 

Integração Inversa48 de 4º ano para atender suas particularidades. A escola conseguiu abrir 

uma turma e a transferência de modalidade foi efetivada. Atualmente frequenta turma de 6º 

ano em outra cidade do DF sem necessidade de adaptação curricular. Em conversa recente 

com a mãe relatou que Lourival ganhou mais independência, vai e volta sozinho de escola, 

coisa que ele desejava muito.      

                                                             
48 Classe de Integração Inversa, prevê condição de redução do número de estudante superior a redução 
de estudantes de uma classe comum.  
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Ester: A aproximação da professora com Ester foi por meio de uma pesquisa desenvolvida no 

curso de Especialização em Psicopedagogia, no ano de 2011, quando a aluna foi indicada 

para a pesquisa pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE) de uma Escola Classe por 

apresentar dificuldade de aprendizagem.  Estava com 9 anos idade, no 3º ano do Ensino 

Fundamental, com escolarização iniciada na Educação Infantil. Havia no dossiê escolar, 

descrições feitas por diversos professores que em algum momento a atenderam. Os relatos 

descreviam que a aluna: distrai-se com muita facilidade, fazendo com que perca o interesse nas 

atividades; demonstra pouco conhecimento e não consegue reter o que lhe é passado; 

demonstrou no bimestre pouco crescimento; continua tendo bom relacionamento com todos 

da escola; é uma criança calma que sabe ouvir; entre outros comentários. Participava do 

projeto interventivo, que a escola fornecia em horário contrário às aulas onde realizava 

reforço acadêmico dos conteúdos estudados na turma. Numa das observações realizadas, 

constatou-se sua preocupação em acompanhar a escrita por meio da cópia da história feita 

pela professora no quadro, porém sem contribuir na composição da mesma, permanecendo 

focada em copiar. Em um dos encontros com a professora, Ester informou que sua única irmã 

era do Ensino Especial e que a orientadora acenou com essa possibilidade para ela também, 

manifestando descontentamento com essa possibilidade, chorou, declarando que não queria 

essa transferência. A aluna era responsabilizada por não aprender. Mesmo diante deste 

contexto, soube usar recursos intelectuais originais para relativizar as consequências das 

experiências negativas vividas na escola.  Atualmente está cursando o 6º ano em um Centro de 

Ensino Fundamental e aquilo configurado como ameaça não se efetivou. Conseguiu escapar de 

ser medicalizada. Mesma sorte não teve sua irmã. 

Anete: Com 17 anos de idade, frequenta a sala de ensino especial há 6 anos, sempre com a 

característica de dificuldade de avançar no processo de aquisição da leitura e escrita. Esse 

quadro a manteve na classe e reforçou durante todo esse período um perfil deficiente, pois 

neste espaço está distante da interação com os pares que poderiam mobilizar sua 

aprendizagem. A iatrogênese tem nela sua produção mais bem sucedida: criou um deficiente 

que é vítima de sistema escolar e que tem no relatório médico um referencial maior do que a 

representação do sujeito presente na relação. Apresenta histórico de ter migrado do ensino 

regular para o especial, por não reter conteúdo. Desde o início do trabalho com Anete, a 

professora se sentia próxima da aluna por conhecer sua história escolar e familiar. Sabia que 

tinha uma irmã, que usava estratégias variadas para sobreviver na escola e que sua mãe, 

apesar de muito presente na vida escolar de ambas, não podia ajudá-las nas tarefas 

acadêmicas por não ser alfabetizada. Segundo Moyses, (2011) as crianças demonstram repetir 

e reafirmar a história de escolarização dos pais e irmãos, uma história de exclusão e estigma. 

Reside num setor de chácara próximo a escola, de difícil acesso, segundo relato da mãe, de 

onde só saia para ir as atividades escolares. Há uma situação de isolamento físico, 

permanecendo em contato somente com a irmã quando não está na escola e a mãe no 

trabalho.  Manifesta dificuldade de falar com pessoas fora de seu círculo de convivência, nunca 

pegou um ônibus, metrô ou outro meio de transporte sozinha. A mãe já se perdeu em trajetos 

fora do circuito casa e trabalho.  O perfil acadêmico da aluna sempre foi motivo de inquietude. 
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Havia relatos onde descrevia a sua limitação em fixar conteúdos estudados, porém a 

professora a via com grande capacidade de articular estratégias para responder as situações 

do cotidiano. 

Nas ocasiões de passeios a aluna procura não acompanhar os demais integrantes da turma, 

demonstrando não querer vincular sua imagem ao ensino especial, nem mesmo permite uma 

foto em conjunto, apesar de não expressar qualquer hostilidade em relação aos colegas.  

A aluna aparentemente não lembra qual algarismo representa uma determinada quantidade, 

mas refaz a sequência oralmente, então se dirige até o calendário fixado na parede e encontra 

o registro gráfico que procura. Essa e outras estratégias usadas por ela passaram a 

surpreender cada vez mais a professora que identificava a limitação na apropriação dos 

conteúdos escolares dados como padrão, porém, reconhecia a engenharia intelectual realizada 

para responder as questões propostas cotidianamente. Esse perfil estava presente nos 

relatórios de aprendizagem individual do ano de 2010 onde iniciava: a aluna apresenta 

dificuldade para desenvolver as atividades proposta, pois não consegue fixar o conteúdo 

estudado e cada dia é como se fosse um recomeço para ela. Porém muda o relato em seguida: 

a aluna se destaca nas aulas de educação física e consegue acompanhar as alunas da sétima 

série, nos jogos amistosos. Ela gosta de participar das rodas de notícias, onde lemos o Correio 

Brasiliense e participa ativamente das aulas de ciências, história, geografia e laboratório de 

informática e finaliza indicando que a aluna não conseguiu vencer os conteúdos propostos para 

ela neste ano, portanto ela deverá permanecer em classe especial no ano de 2011, para o seu 

processo de letramento. Na análise deste documento vemos como a dificuldade e não o sujeito 

é o foco. A aluna é descrita dentro do padrão estabelecido pelos pares da mesma idade, mas 

com perfil acadêmico que dificilmente conseguirá vencer os conteúdos. 

Os três primeiros casos – Juliana, Wagner e Lourival – são ilustrativos de situações de alunos 

que tinham diagnósticos que os mantiveram por muitos anos no ensino especial e que, quando 

lhes foi dado a possibilidade de mudar de modalidade, apresentaram ganhos acadêmicos e 

sociais consideráveis.  

Temos de ter clareza em todo momento em que a condição de sujeito 

individual se define somente dentro do tecido social em que o homem vive, 

no qual os processos de subjetividade individual são um momento da 

subjetividade social, momento que se constituem de forma recíproca sem que 

um se dilua no outro, e que têm de ser compreendido em sua dimensão 

processual permanente. (GONZÁLEZ, 2003, p.206) 

  

O caso de Ester é o mais ilustrativo da expressão do sujeito. Ela não aceita o diagnóstico de 

deficiência que tentam lhe impor e luta para se manter no ensino regular usando formas 

autorais para contornar as exigências da escola. 

No quinto caso relatado, a aluna é impedida de avançar para situações de aprendizagem que 

façam mais sentido para ela. Observa-se que “as pessoas portadoras de necessidades 
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educacionais especiais têm problemas intelectuais em decorrência de dificuldades no 

desenvolvimento de suas personalidades como resultado do tipo de relações e práticas que 

dominam a vida social” (ROSSATO, 2011, p.51). O laudo de deficiência intelectual da aluna é 

controverso, com aceno na direção de uma investigação de distúrbio da linguagem, com vários 

encaminhamentos para a avaliação por um fonoaudiólogo, porém sem realização pela família, 

que nunca conseguiu o atendimento por haver escassez desse profissional na rede pública 

tanto de educação como de saúde. Houve solicitação também de novas avaliações pela equipe 

psicopedagógica sem qualquer avanço neste sentido, pois foram refeitos alguns testes pelos 

quais já havia passado na sua longa trajetória de deficiente. 

No uso psicométrico dos testes de inteligência esqueceu-se a dimensão 

subjetiva presente em qualquer expressão do sujeito; portanto, não eram 

consideradas as emoções envolvidas na realização dos testes, assim como 

tampouco o efeito sobre o que pretendiam medir. GONZALEZ REY (2002 p. 

54)  

 

Ainda sobre o último caso, não podemos deixar de destacar as condições de seu 

convívio social. Na vida de Anete todo seu percurso de sujeito histórico foi desconsiderado e o 

diagnóstico de deficiência passou a representá-la. Não houve a devida leitura dos aspectos que 

nortearam o seu desenvolvimento e a sua subjetividade.  

A definição de um homem constituído subjetivamente em sua própria 

história, em que o sentido aparece como registro emocional comprometido 

com os significados e as necessidades que vão desenvolvendo-se no decorrer 
de sua história, fazem da categoria sujeito uma peça chave para entender os 

complexos processos de constituição subjetiva e de desenvolvimento, tanto 

dos processos sociais como dos individuais. (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 

235) 

 

Os cinco casos apresentados são ilustrativos de como os estudantes com deficiência intelectual 

possuem recursos que lhes possibilitam expressar-se como sujeitos em suas atividades 

cotidianas. A despeito da incapacidade imposta socialmente, quando encontram as 

oportunidades, revelam, a seu modo, uma produção subjetiva capaz de mobilizar os processos 

de aprendizagem escolar. Resta, ainda, que todos os agentes educacionais tenham olhos para 

enxergar a potencialidade desses alunos a despeito dos rótulos e diagnósticos deterministas 

que são corriqueiramente submetidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta inicial foi lançar o olhar sobre a forma de construção da aprendizagem de 

um número considerável de estudantes que ficam impedidos do convívio com os pares que 

poderiam mobilizar aprendizagem. 

 Como mencionado no início há um aparato legal que sustenta o atendimento dos 

alunos com déficit intelectual, fazendo-se necessário mobilizá-los para as particularidades, 

uma vez que se observa que o aluno tem que atingir um perfil acadêmico, que por vezes não 

chega, para usufruir desse suporte. 
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 A perspectiva de mudar o paradigma colocado traz à tona um contexto educacional 

extremamente desafiador. Estão postas situações contraditórias que são alvo de 

questionamentos diários no cotidiano escolar. Os professores, principalmente de licenciaturas, 

sentem-se limitados na possibilidade de trabalho com esses alunos. Para finalizar, destacam-se 

algumas considerações sobre ações que podem ser desenvolvidas no espaço escolar 

possibilitando a percepção de que os estudantes com deficiência intelectual apresentam 

formas diferenciadas de pensar e aprender. 

Usar os espaços da coordenação pedagógica para traçar estratégias que visem potencializar a 

construção das aprendizagens dos alunos através de um maior entrosamento entre os 

professores das disciplinas específicas e os que atuam nas salas de recursos; 

 Elaborar o projetos político-pedagógicos da escola dentro de uma orientação inclusiva, 

procurando traçar estratégias para que os sujeitos aprendam, mesmo que em ritmos e estilos 

diferenciados; 

Propiciar espaços de debates com a comunidade sobre o processo de inclusão que a escola 

está vivenciando; 

Divulgar as práticas significativas que são desenvolvidas na escola para que sirvam como 

parâmetros, mostrando que é possível realizar ações pedagógicas que oportunizem a 

aprendizagem dos sujeitos. 
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Resumo 

 

As políticas públicas educacionais brasileiras, especificamente as voltadas para 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), determinam que sejam 

oferecidos aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidade/superdotação, serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

Este serviço tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 

de acessibilidade, a fim de eliminar as barreiras e garantir uma participação mais efetiva 

dos alunos no ambiente escolar e social. Para a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado foram implantadas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) e 

disponibilizados kits tecnológicos compostos por materiais didáticos, recursos de 

Tecnologia Assistiva (TA), mobiliários e equipamentos de informática.  O professor que 

atua nestas salas necessita de uma formação especifica na área da Educação Especial e 

dentre as atribuições, deverá utilizar-se de diversos recursos pedagógicos, ensinar e usar 

a tecnologia assistiva, visando o desenvolvimento do aluno, tanto no aspecto 

educacional como no social. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 

identificar o conhecimento dos professores, que atendem alunos público alvo da 

Educação Especial nas SRMs, quanto à utilização dos recursos tecnológicos como 

ferramenta de apoio pedagógico.  Participaram deste estudo 43 professores da rede 

municipal de educação, de um cidade do Estado do Paraná, Brasil. Para a coleta das 

informações a respeito do conhecimento dos professores utilizou-se de um questionário 

composto por 86 questões fechadas, ilustrado com figuras de TA específicas das áreas de 

deficiências visuais, físicas e auditivas. Os resultados foram apresentados por meio de 

tabelas com escores e analisados de forma quantitativa e qualitativa.  Evidenciou-se que 

muitos recursos citados no questionário não eram de conhecimento das professoras, por 

não estarem disponível nas escolas públicas, mesmo com a implantação das SRMs e 

disponibilização de recursos tecnológicos. Por outro lado, alguns recursos estavam 

presentes, no entanto eram desconhecidos o seu manuseio, como exemplo: o software 

Boardmaker. As informações coletadas serviram para diagnosticar o conhecimento dos 

professores a respeito dos recursos de TA, e fundamentaram o planejamento de um 

curso de formação para os professores que atuavam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais na Rede Municipal de Educação.  Do ponto de vista da formação de 

professores, os dados apresentados neste estudo poderão servir para embasar as políticas 

públicas educacionais quanto ao planejamento de novos cursos nesta área de 

conhecimento. 

 



 

Parte II |Pág. 1990  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Tecnologias Assistivas. Sala de Recursos 

Multifuncionais. Educação Especial.  

 

 

 

 

ROOMS MULTIFUNCIONAIS RESOURCES: TEACHING KNOWLEDGE 

ABOUT THE USE OF TECHNOLOGICAL RESOURCES 

 

ABSTRACT: 

 

The Brazilian educational policies, specifically directed to Special Education in the 

Perspective of Inclusive Education (2008), determine which are offered to students with 

disabilities, pervasive developmental disorders and high ability / gifted services, Care 

Specialized Education. This service function is to identify, develop and organize 

learning resources and accessibility in order to eliminate barriers and to ensure more 

effective participation of the students in the school environment and social. For the 

provision of Service Specialized Education Resource Rooms were implanted 

Multifunction and available technology kits consist of didactic materials, resources 

Assistive Technology (AT), and furniture and computer equipment. The teacher who 

works in these rooms require specific training in the area of Special Education and 

among the assignments, you should make use of various teaching resources, teaching 

and use assistive technology, aimed at developing the student, both in the educational 

and the social . In this sense, the present study aimed to identify teachers' knowledge, 

serving students target of Special Education in multifunctional resource room, as the use 

of technological resources as a tool for teaching support. The study included 43 teachers 

from the municipal education, a municipality in the state of Paraná, Brazil. To collect 

information about teachers' knowledge was used a questionnaire consisting of 86 closed 

questions, illustrated with figures of AT specific areas of visual, auditory and physical. 

The results were presented through tables with scores and analyzed quantitatively and 

qualitatively. It was evident that many resources cited in the questionnaire were not 

aware of the teachers, because they are not available in public schools, even with the 

deployment of multifunction resource room and technical resources available. On the 

other hand, some features were present, but were unknown as to its handling, such as: 

software Boardmaker. The information collected served to diagnose teachers' 

knowledge about the features of AT, and the foundation for the planning and 

development of a training course for teachers who worked in multifunction resources 

room in the Municipal Education. From the point of view of teacher training, the data 

presented in this study may serve to support the educational policies regarding the 

planning of new continuing education courses in this area of knowledge. 

 

Keywords: Teacher Education. Assistive Technologies. Multifunction Resource Room. 

Special Education. 

 

 

 



 

Parte II |Pág. 1991  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

Introdução 

 

A Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) 

reforça a proposta da inclusão, debatida a partir da década de 90, e orienta quanto às 

possibilidades de atendimento dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. Dentre os objetivos da política, 

destaca-se “a transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado e 

formação de professores para o atendimento educacional especializado” (Brasil, 2008, 

p. 15).  

O AEE é um serviço que “identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos” (Brasil, 

2008, p.10). A proposta pedagógica parte do princípio de que as atividades devem ser 

diferentes das realizadas na sala de aula comum, desta forma, não devem substituir a 

escolarização do aluno (Ropoli et al., 2010). 

O Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais foi uma iniciativa do 

Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 13 de 24 de abril de 2007, para 

incentivar o Atendimento Educacional Especializado dentro das escolas do ensino 

regular. (Brasil, 2007a). O programa orienta a disponibilização de dois tipos de salas 

denominadas Tipo I e Tipo II. As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I são 

constituídas de um conjunto de equipamentos e recursos tecnológicos para o 

atendimento de diferentes deficiências. As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo II 

são constituídas dos recursos da sala Tipo I, mas também contemplam outros recursos 

específicos para o atendimento de alunos com cegueira, tais como impressora Braille, 

máquina de datilografia Braille, reglete de mesa, punção, soroban entre outros. (Ropoli 

et al., 2010). 

As diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado é tratada no art. 5º da 

Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação Básica nº 4/2009 

reforça que o AEE deve ser realizado “prioritariamente, nas salas de recursos 
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multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, No Turno Inverso Da 

Escolarização, Não Sendo Substitutivo Às Classes Comuns” (Brasil, 2009, p.2). 

Ao considerar os objetivos do AEE, evidencia-se a necessidade, não apenas, de espaços 

e estruturas físicas acessíveis, mas de um profissional qualificado para prestar o referido 

atendimento. Neste sentido, e como a própria legislação apresenta, é necessário que o 

professor de AEE tenha formação específica com conhecimento, habilidades e 

competência para atuar no contexto de uma Sala de Recursos Multifuncionais. 

O presente estudo teve como objetivo identificar o conhecimento dos professores, que 

atendem alunos público alvo da Educação Especial nas SRMs, quanto à utilização dos 

recursos tecnológicos no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

 

Contextualização Teórica 

 

A formação docente para atuar em Salas de Recursos Multifuncionais e desenvolver o 

AEE, está prevista na Resolução nº 4 de 02/10/2009, Art. 12, prevendo diversas 

atribuições: identificar a deficiência de um aluno por meio de instrumento de avaliação, 

planejar, elaborar estratégias pedagógica e de acessibilidade possibilitando que o 

mesmo possa participar efetivamente de atividades comuns da sala de aula regular. 

Para Baptista (2011), este profissional deveria não focar apenas em atendimento na 

SRMs, mas atuar em diferentes contextos: assessoria, formação de colegas, professor 

auxiliar na mesma sala de aula que o professor regular, acompanhar família no sentido 

de ser um interlocutor entre as equipes da própria escola e/ou nos atendimentos 

externos.  

As estratégias propostas para o AEE, conforme vem sendo adotadas pelas políticas 

públicas preocupa Garcia (2011) no sentido de que não se transforme em atendimento 

clínico da educação especial. Segundo o autor, o atendimento em espaços diversificado 

da sala de aula, não promove um trabalho coletivo, pois “configura-se em menos apoio 

pedagógico especializado e em mais atendimento especializado” (p.12).  

Enquanto apoio pedagógico os recursos de TA podem colaborar, efetivamente, com 

práticas inclusivas, desde que sejam utilizadas de forma adequada. Como exemplo um 

aluno não falante, ao ser instrumentalizado para o uso da comunicação suplementar e 
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alternativa poderá interagir com o professor e demais alunos a respeito dos conteúdos 

curriculares, da mesma forma um aluno com baixa visão poderá utilizar de recursos de 

informática para facilitar seu acesso às informações.  

A terminologia Tecnologia Assistiva (TA) é recente na literatura brasileira, o Comitê de 

Ajudas Técnicas define como “uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivam promover a funcionalidade” (Brasil, 2007b). 

No contexto escolar, são encontrados recursos de TA adaptados pelos próprios 

professores, que visam no planejamento à necessidade de adequações aos alunos, como 

exemplos: suportes para visualização de textos ou livros, engrossadores de lápis ou 

caneta, materiais pedagógicos em relevo, alfabeto ampliado, jogos pedagógicos 

adaptados. Desta forma, os recursos de TA são objetos de trabalho dos professores, pois 

estratégias e práticas educativas fazem parte de sua rotina, muitas vezes a falta de 

conhecimento de recursos específicos ou mesmo o alto custo inviabilizam a aquisição e 

a possibilidade de aprendizagem.  

A TA vem conquistando um espaço importante na educação especial no Brasil, e, nos 

últimos anos, pode-se observar o aumento significativo de estudos sobre esta temática. 

Estes estudos enfatizaram o uso de tecnologia assistiva na educação especial, por meio 

de recursos, serviços e estratégias que colaboram com a acessibilidade, com o processo 

de aprendizagem e com o desenvolvimento das habilidades de alunos com deficiências 

(Carvalho, 2011; Emer, 2011; Hummel, 2007; Oliveira & Manzini, 2008; Sameshima, 

2011). 

A indicação de um recurso de TA, em algumas situações, depende da análise de 

diversas áreas como: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Educação Especial, Pedagogia, 

Terapia Ocupacional, entre outras, para que desenvolvam produtos e recursos que 

viabilizam a participação do aluno. O professor muitas vezes sente-se solidário, pela 

falta de parceira e conhecimento específico a respeito do que recursos que mais de 

adapta a real situação do aluno. 

 Pelosi (2008) estabeleceu parcerias entre profissionais da Saúde e Educação e utilizou 

recursos de TA para favorecer a inclusão de alunos com paralisia cerebral nas escolas 

regulares. Os resultados da pesquisa demonstraram que a ação conjunta entre os setores 
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Educação e Saúde proporcionam melhores condições de aprendizagem de inclusão. 

Ou seja, por meio dos esclarecimentos e orientação por parte dos profissionais da área 

da Saúde, os professores sentiram-se mais seguros para prestar o atendimento 

pedagógico aos alunos com deficiência.  

Sameshima (2011) capacitou professores no uso de recursos de comunicação 

suplementar e alternativa nas atividades pedagógicas de alunos com deficiência física. O 

desenvolvimento do trabalho mostrou a necessidade de envolvimento de um 

fonoaudiólogo para orientação na atuação do professor quanto à seleção e utilização de 

recursos de comunicação alternativa.   

Emer (2011) analisou a percepção dos professores, das salas de recursos e de SRMs e 

classe comum, sobre o processo de inclusão e as contribuições dos recursos de TA em 

sala de aula regular e SRMs. Os dados de suas pesquisas evidenciaram que muitos 

recursos são desconhecidos, por isso permaneciam em desuso. Além do mais, os 

professores possuem uma concepção errônea de que os recursos de TA devem ser 

utilizados somente nas SRMs, não os integrando em classe comum.  

Sameshima (2011) capacitou professores no uso de recursos de comunicação 

suplementar e alternativa nas atividades pedagógicas de alunos com deficiência física. O 

desenvolvimento do trabalho mostrou a necessidade de envolvimento de um 

fonoaudiólogo para orientação na atuação do professor quanto à seleção e utilização de 

recursos de comunicação alternativa.   

Emer (2011) analisou a percepção dos professores, das salas de recursos e de SRMs e 

classe comum, sobre o processo de inclusão e as contribuições dos recursos de TA em 

sala de aula regular e SRMs. Os dados de suas pesquisas evidenciaram que muitos 

recursos são desconhecidos, por isso permaneciam em desuso. Além do mais, os 

professores possuem uma concepção errônea de que os recursos de TA devem ser 

utilizados somente nas SRMs, não os integrando em classe comum.  

Lourenço (2012), que se preocupou com o processo de escolarização de alunos com 

paralisia cerebral, desenvolveu e executou um programa de formação de profissionais 

de uma escola especial. Concluiu a autora que os resultados foram significativos, mas 

que a formação deve ser um processo sistematizado e contínuo 
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Do ponto de vista da formação de professor para atuar em contextos escolares com 

alunos com deficiências, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação, as contribuições da pesquisa não se encerram. Os investimentos na 

formação de professores são de suma importância para que eles possam integrar 

recursos em suas práticas pedagógicas, favorecendo cada vez mais ambientes inclusivos 

no contexto educacional. 

Neste sentido, o presente estudo buscou identificar os conhecimentos dos professores 

que atendiam alunos com deficiência nas SRMs a respeito da utilização dos recursos 

tecnológicos como ferramenta de apoio pedagógico. A seguir são apresentados o aporte 

metodológico que conduziu o pesquisa. 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

Constituíram a base metodológica a Pesquisa de Intervenção. A pesquisa de intervenção 

propõe a mediação entre a teoria e prática, no momento em se problematiza a realidade 

e se apresenta proposta de alternativas de ação, pautadas no conhecimento teórico e que 

possibilitam transformar a realidade. Com estes princípios, busca-se não apenas 

compreender o fenômenos, mas, sobretudo, identificar alternativas de intervenção 

(Rufino & Miranda, 2006).  

A coleta de dados ocorreu no inicio de um curso de formação continuada sobre 

o uso de recursos de TA no atendimento de alunos que freqüentavam as salas 

de recursos multifuncionais, promovido pela pesquisadora. Os conteúdos foram 

previamente definidos, todavia, como forma de diagnosticar o conhecimento 

dos professores sobre as tecnologias assistivas procedeu à coleta de 

informações, inicialmente as aulas.  

Neste sentido, no primeiro momento do curso, procedeu-se o esclarecimento às 

professoras participantes quanto aos objetivos da pesquisa. As professoras preencheram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a coleta de dados durante a 

realização do curso.  

Participaram deste estudo 43 professoras, que atendem alunos público-alvo da 

educação especial, na rede municipal de educação, da cidade de Londrina, 

Estado do Paraná, Brasil. Do grupo participante, 29 professoras atuavam nas 
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SRMs, 10 professoras na assessoria psicopedagógico e 4 professoras nas 

salas de transtorno global de desenvolvimento. 

Para coleta de dados utilizou-se o Questionário T.A.E. (Manzini, Maia &  Gasparetto, 

2008). O Questionário T.A.E. é um instrumento composto por 86 questões fechadas, 

ilustrado com figuras de TA específicas das áreas de deficiências visuais, físicas e 

auditivas. Para cada um desses recursos, são respondidos os itens: se está disponível, se 

conhece o recurso, se sabe manusear e forma de aquisição do recurso. Além destas 

questões, o instrumento permite identificar o perfil do respondente quanto a sua 

atividade principal, sua formação inicial, especialização, idade, tempo de magistério, 

tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Adotou-se a abordagem quantitativa e qualitativa para a análise do conhecimento das 

professoras no uso dos recursos tecnológicos. Foram analisados o perfil das professoras 

participantes do estudo quanto: a formação inicial, formação em serviço, tempo de 

experiência no magistério,  tempo de experiência na área de atendimento de alunos com 

deficiências. Quanto ao aspecto relacionado ao conhecimento duas categorias foram 

selecionadas: se conhece e se sabe manusear, as quais possibilitaram  reflexões a 

respeito das necessidades de formação dos professores, não somente na área do 

conhecimento dos recursos, mas, sobretudo, no manuseio adequado dos recursos de TA 

a serviço da educação.  Também, são apresentados o perfil das professoras 

participantes, os resultados são apresentados no formato de Tabelas. 

 

Resultados e Discussões 

 

As informações a seguir apresentam os resultados a respeito do perfil das professoras, 

quanto a sua formação inicial,  tempo de experiência no magistério e no atendimento de 

alunos com deficiências.  

Tabela 1 –  Formação inicial das professoras 

FORMAÇÃO NÚMERO % 

Pedagogia 23 53,5% 

Normal Superior 4 9,3% 

Psicologia 3 7,0% 

Letras 2 4,7% 

Biologia 1 2,3% 
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Sociologia 1 2,3% 

Ciências Sociais 1 2,3% 

Ciências Biológicas  1 2,3% 

Educação Artística 1 2,3% 

Educação Física 1 2,3% 

Estudos Sociais  1 2,3% 

História 1 2,3% 

Serviço Social 1 2,3% 

Não Informou 2 4,7% 

Total Geral 43 100,0% 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme apresentado na Tabela 1, 62,8% das professoras eram formadas para 

habilitação nas Séries Iniciais e Educação Infantil, enquanto 53,5% possuíam Pedagogia 

e 9,3% Normal Superior. A formação em Psicologia representou 7,0%, e Letras, 4,7%; 

as demais áreas de formação, como Biologia, Sociologia, Ciências Sociais, Ciências 

Biológicas, Educação Artística, Educação Física, Estudos Sociais, História e Serviços 

Sociais, representaram 2,3% cada uma.  

Evidenciou-se que, mesmo com a formação voltada para as licenciaturas, 37,2% não 

seguiram as determinações da legislação brasileira, por meio do Decreto nº 3.276, de 6 

de dezembro de 1999, que delibera os seguintes preceitos para a formação voltada à 

atuação na educação infantil e nos anos iniciais: “far-se-á, preferencialmente, em cursos 

normais superiores”. (Brasil, 1999). Ou seja, esses professores possuíam a formação 

adquirida no ensino médio, na modalidade do Magistério e não a formação específica 

em nível superior, conforme a legislação brasileira. Pode-se inferir que este fato se 

deveu ao período em que as professoras ingressaram em suas atividades profissionais, 

num momento sócio-histórico que somente a formação adquirida no ensino médio já as 

habilitavam. 

 A formação em nível de Pós-Graduação latu sensu foi apontada por 100% das 

professoras nos diversos cursos da área educacional.  

Tabela 2 –  Cursos de Especialização 

QUAL ESPECIALIZAÇÃO POSSUI? NÚMERO % 

Educação Especial e Psicopedagogia 25 58,1% 

Educação Especial 9 20,9% 

Psicopedagogia 3 7,0% 

Psicopedagogia, Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado 2 4,7% 

Gestão, Supervisão e Orientação 2 4,7% 

Psicologia Aplicada a Educação 1 2,3% 
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Psicopedagogia, Educação Especial, Mestrado em Educação Especial 1 2,3% 

Total Geral 43 100,0% 

Fonte: Elaboração própria. 

A Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) 

define que, para atuar nas SRMs, é imprescindível formação na área. Observou-se que 

todas as professoras possuíam um ou mais cursos de especialização na área de atuação: 

58,1% eram formadas em Educação Especial e Psicopedagogia; 20,9%, em Educação 

Especial; 7,0%, em Psicopedagogia; no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

2,3%. Constatou-se, ainda, que uma professora possuía Mestrado em Educação 

Especial, representando 2,3%. Os cursos na área de Gestão, Orientação e Supervisão 

Educacional e Psicologia Aplicada à Educação foram citados por 2,3% das professoras. 

Somando-se os números correspondentes aos cursos de especialização, destinados 

especificamente à formação dos professores que atuam no atendimento educacional 

especializado dos alunos com deficiência, teve-se um percentual de 93% de professores 

com pós-graduação em Educação Especial. Os resultados foram significativos;  no entanto, 

todas as professoras deveriam ter sua formação na área de atuação, ou seja, em  

Especialização em Educação Especial. 

Tabela 3 –  Tempo de experiência no magistério 

TEMPO DE MAGISTÉRIO  ANOS 

Média de Tempo 18 

Máximo de Tempo 35 

Mínimo de Tempo 0 

Desvio Padrão 7 

Base de Cálculo - pessoas 43 

Fonte: Elaboração própria. 

Pelos resultados apresentados, constatou-se que a média do tempo de experiência das 

professoras no exercício do magistério estava entre o mínimo de 18 anos e o tempo 

máximo correspondente a 35 anos, demonstrando que todas as professoras possuíam 

experiência no magistério. Esta informação foi comprovada nos resultados do desvio-

padrão, que registrou o número de sete anos. 
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Buscou-se, também, conhecer o tempo de experiência com alunos com necessidades 

especiais, conforme apresentado na Tabela 3. 

 Tabela 4 –  Tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA ANO 

Medida de Tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais 6 

Máximo de Tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais  26 

Mínimo de Tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais  0 

Desvio Padrão de Tempo de experiência com alunos com necessidades educacionais especiais  7 

Base de Cálculo – pessoas 43 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, todas as professoras possuíam 

experiência no atendimento de alunos com deficiência no ensino regular. Observou-se 

que o tempo médio correspondeu há 6 anos, enquanto que o tempo máximo, há 26 anos; 

o desvio padrão correspondeu há sete anos.  

Pelos resultados apresentados, evidenciou-se que as professoras que atuavam nas SRMs 

possuíam certa experiência no atendimento de alunos com deficiências, o que indica que 

possivelmente construíram seus saberes na trajetória de sua prática pedagógica (Tardif, 

2007). 

Os resultados abaixo demonstram o conhecimento dos professores para os  recursos de 

TA nas áreas da  deficiência visual, física e auditiva. Utilizou-se uma linha de corte para 

os dez recursos com maior número de citações. 

 

Tabela 5 –  Conhecimento e manuseio dos recursos de TA para deficiência visual  

 

Recursos  
Conhece Sabe Manusear 

Número % Número % 

Reglete  39 90,7% 26 66,7% 

Soroban de vinte e um eixos  36 83,7% 26 72,2% 

Jogo da Velha em E.V.A. 35 81,4% 31 88,6% 

Bengala de alumínio dobrável  32 74,4% 19 59,4% 

Alfabeto Braile  31 72,1% 21 67,7% 

Resta Um em Madeira  29 67,4% 26 89,7% 

Caderno para escrita ampliada  29 67,4% 26 89,7% 

Jogo da Velha em Madeira  29 67,4% 29 100,0% 

Máquina de escrever em Braille  28 65,1% 9 32,1% 

Bola Infantil Sonora  28 65,1% 22 78,6% 

Fonte: Elaboração Própria 
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Observa-se que, das 43 professoras que responderam ao questionário, o número 

máximo de respondente equivaleu a 39 professoras. Evidencia-se que as demais não 

responderam por não conhecerem os recursos de TA citados no questionário. 

Os resultados mais conhecidos pelas professoras, representaram entre 90,7% a 65,1,1%; 

foram eles: Reglete (90,7%); Soroban de vinte e um eixos (83,7%); Jogo da Velha em 

E.V.A. (81,4%); Bengala de alumínio dobrável (74,4%); Alfabeto Braille (72,1%). 

Citados por 29 a 20 professoras, como conhecer, foram os recursos: Resta um de 

madeira; Caderno para escrita ampliada; Jogo da velha de madeira; Máquina de escrever 

em Braille e Bola infantil. 

 No entanto, os percentuais não se mantiveram, quando responderam sobre o saber 

manusear; é o que se observa nos dados referentes à Reglete, por exemplo: 39 

professoras (90,7%) conheciam os recursos, porém deste número somente 26 

professoras (66,7%) sabiam manusear. O Jogo da velha em E.V.A. foi o que mais se 

aproximou do conhecimento das 35 professoras (81,4%) que informaram conhecer o 

recurso e 31 (88,6%), saber manusear. Por unanimidade, apareceu o Jogo da Velha 

em Madeira (67,4%), em que os dados foram semelhantes, tanto para o item 

conhecer como para saber manusear. Outro recurso que apresentou um valor 

considerável foi a Máquina de escrever em Braille:  das 28 (65,1%) professoras que 

conheciam, somente 9 (32,1%) sabiam manusear. Esta mesma análise aplicou-se aos 

demais recursos, evidenciando que o conhecimento não esteve relacionado com o 

saber utilizar, no atendimento ao aluno. 

Ferrari (2008) atrela o desconhecimento dos recursos com a escassez de cursos de 

formação de profissionais, o que tem gerado desmotivação na busca de 

aprofundamentos na utilização dos recursos tanto do professor quanto do usuário, que 

poderia ser mais bem integrado socialmente, se tivesse conhecimento das possibilidades 

que a TA oferece. 

Conforme relato das professoras, existiam poucos alunos com deficiência visual 

matriculados no ensino regular. Os alunos que necessitavam de AEE freqüentavam 

instituições especializadas na área da deficiência, por isso os professores não 

dominavam tais recursos.  
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Ressalta-se que, o uso do recurso por si só não responderá o objetivo primordial da 

educação que é promover a aprendizagem dos alunos. Políticas públicas educacionais 

são necessárias para que se estabeleçam mecanismos de formação, não somente para o 

uso do recurso, e sim, principalmente, para que compreendam que é necessário planejar 

o ensino de modo a responder às necessidades das crianças usando diferentes estratégias 

e recursos. 

O conhecimento das professoras sobre os recursos de TA voltados para área da 

deficiência física é tratado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Conhecimento e manuseio dos recursos de TA para deficiência física  
 

Recursos  Conhece Sabe Manusear 

Número % Número % 

Colmeia de acrílico para uso em teclado comum de 

computador  
38 88,4% 30 78,9% 

Cadeira de rodas de ferro ou aço  34 79,1% 29 85,3% 

Andador convencional  29 67,4% 26 89,7% 

Cadeira de rodas de alumínio  25 58,1% 13 52,0% 

Recursos pedagógicos adaptados para leitura e escrita  25 58,1% 22 88,0% 

Figuras para comunicação alternativa  24 55,8% 12 50,0% 

Mesa adaptada em madeira  24 55,8% 21 87,5% 

Software para a criação de pranchas de comunicação  23 53,5% 5 21,7% 

Pastas para comunicação  23 53,5% 13 56,5% 

Cadeira adaptada em madeira  22 51,2% 20 90,9% 

Fonte: Elaboração própria. 

A categoria TA para deficiência física, ficou entre 88,4% a 51,2%  nos recursos: 

Colmeia de acrílico para uso em teclado comum de computador aparece com 88,4%; 

Cadeira de rodas de ferro ou aço, 79,1%; Andador convencional, 67,4%; Cadeiras de 

rodas de alumínio e Recursos Pedagógicos adaptados para leitura e escrita, 58,1%; 

Figuras para comunicação alternativa e Mesa adaptada em madeira, 55,8%; Softwares 

para a criação de pranchas de comunicação e Pastas para comunicação, 53,5%; e 

Cadeiras adaptadas em madeira, 51,5%. 

Quanto ao saber manusear, assim como na Tabela 6 os resultados demonstram que a 

teoria diferencia-se da prática. Uma pequena diferença apareceu nos Recursos 

pedagógicos adaptados para leitura e escrita, informados por 25 professoras que 
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disseram conhecer, enquanto que 22 sabiam manusear. Já o software para criação de 

pranchas de comunicação, apontado por 23 professoras como conhecidos, foram 

manuseado somente por 5 professoras. Da mesma forma, ocorreu com as Figuras para 

Comunicação Alternativa: 24 professoras conheciam, porém 12 sabiam manusear. Uma 

diferença excessiva, também, ocorreu com as Pastas para comunicação, na medida em 

que, das 23 professoras que disseram conhecer, 13 sabiam manusear. 

As informações a respeito do saber docente quanto à utilização do Software para criação 

de pranchas de comunicação foram analisadas por Hummel, Deliberato e Manzini 

(2011). Segundo os autores, os professores possuem pouca informação sobre a 

funcionalidade deste recurso. Contudo Deliberato (2008) afirma que a CSA tem 

contribuído não somente como recurso facilitador no processo de desenvolvimento da 

linguagem, mas como estratégias pedagógicas para adaptação de atividades escolares de 

alunos não falantes. 

Nesta direção de análise a respeito do conhecimento das professoras, apresenta-se a 

Tabela 7que trata dos recursos de TA na área da deficiência auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 –  Conhecimento e manuseio dos recursos de TA para auditiva  

Recursos 
Conhece Sabe Manusear 

Número % Número % 

Intérprete em Libras  33 76,7% 0 0,0% 

Calendário em Libras  21 48,8% 14 66,7% 

Dominó em Libras 21 48,8% 14 66,7% 

Jogo de memória em Libras  16 37,2% 11 68,8% 

Livros de histórias em Libras  14 32,6% 5 35,7% 

Livros em CD-ROM em Libras/Português  11 25,6% 4 36,4% 

Jogo educativo de configuração de mãos  9 20,9% 6 66,7% 

Relógio em Libras 9 20,9% 7 16,3% 

Computador com programa específico para o aluno com 

deficiência auditiva ou surdez.  
8 18,6% 3 37,5% 
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Notebook com programa específico para o aluno com 

deficiência auditiva ou surdez. 
7 16,3% 0 0,0% 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dados revelam que a respeito da linguagem em Libras (Interprete em Libra) 76,7% 

dos professores conhecem; Calendário e dominó em Libras (48,8%); Jogo da memória 

em Libras (37,2%); Livros de histórias em Libras (32,6%); Livros em CD-ROM em 

Libras/Português (25,9%); Jogo Educativo de configuração de mãos e Relógio em 

Libras (20,9%); Computador com programa específico para o aluno com deficiência 

auditiva ou surdez (18,6%); Notebook com programa específico para o aluno com 

deficiência auditiva ou surdez, (16,3%); Mapa em libras (9,3%) e Sistema FM (7,0%).  

Os resultados foram notórios para o conhecimento dos recursos e sua aplicação no 

atendimento dos alunos com deficiências auditivas. Todos os recursos apresentaram 

dados relevantes, considerando o número total de professores participantes do estudo, 

variaram entre 33 e 07, evidenciando que menos da metade das professoras conheciam 

os recursos para esta área da deficiência.   

O item Intérprete de Libras apareceu como recurso tecnológico por tratar-se de um 

serviço do AEE. Todavia, as professoras conheciam e sabiam da importância deste 

sistema do comunicação, mas não sabiam utilizá-lo.  

Novamente, conclui-se que, mesmo com os recursos disponíveis nas escolas e as 

professoras respondendo, de forma positiva, que conheciam alguns deles, quando se 

tratou de sua utilização, houve um declínio nos resultados, que demonstraram que os 

profissionais da educação possuíam pouco domínio para o uso na mediação pedagógica. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, as professoras que atuam no AEE, nas SRMs e nas assessorias 

pedagógicas, realizaram uma autoavaliação sobre o conhecimento na utilização dos 

recursos de TA. Com os resultados apresentados, foi possível constatar que existe um 

paradoxo entre conhecer e saber manusear, pois nenhum dos recursos atingiu-se a média 

de 100% entre as questões.  
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Esta situação é realidade entre outros campos de pesquisas, que conclamam o 

desenvolvimento de projetos de formação continuada que capacite os professores 

teoricamente e com práticas educativas para o uso dos recursos tecnológicos no 

ambiente escolar, principalmente para alunos que apresentam limitações funcionais 

(Imamura, 2008; Lourenço, 2012; Pelosi, 2008; Sameshima, 2011).  

Acrescenta-se que, gradativamente, a TA está se tornando mais familiar no ambiente 

escolar, mas, para ser implementada de forma adequada, os professores, devem possuir 

conhecimentos e habilidades nesta área. Só assim, poderão perceber que a TA poderá  

contribuir no processo de aprendizagem de seus alunos (Lahm & Sizemore, 2002). 

Cabe, então, o aprimoramento nesta área de conhecimento, visto que uma das 

atribuições do professor que realiza o AEE é utilizar os recursos específicos, indicar e 

orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes 

junto ao professor da classe comum, da família e comunidade (Alves, Gotti, & Griboski,  

2006). 

Muitos recursos citados no Questionário T.A.E. não eram de conhecimento das 

professoras, por não estarem disponíveis nas escolas públicas. Por outro lado, com a 

implantação das SRMs, foram disponibilizados kits tecnológicos, todavia desconhecidos 

quanto ao seu manuseio, como exemplo: o software Boardmaker.  

Do ponto de vista da formação de professores, os dados apresentados neste estudo 

poderão servir para embasar novas políticas educacionais para o planejamento de cursos 

de formação nesta área de conhecimento, visando responder o objetivo primordial da 

educação inclusiva: possibilitar que alunos com deficiências desenvolvam sua 

aprendizagem em conformidade com suas características e potencialidades. 
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Resumo 

 

NARDI, Roberta Galasso. Relações entre a educação especial e regular na 

construção de saberes e fazeres inclusivos  
A investigação Relações entre a educação especial e regular na construção saberes e fazeres 

inclusivos teve como objetivo compreender as relações entre Educação Especial e Regular na 

construção de fazeres e saberes inclusivos, analisar as especificidades da articulação entre as 

áreas da saúde e educação, bem como refletir sobre as especificidades na formação de 

professores. O cenário investigado foi um projeto de assessoria coordenado por um Centro de 

Reabilitação na área da deficiência física, para a Secretaria de Educação de um município 

próximo a cidade de São Paulo. Esta assessoria foi constituída a partir dos eixos, diagnóstico, 

formação continuada de professores e acessibilidade pedagógica. As questões que orientaram 

a investigação deram prioridade à análise dos processos vividos nas ações diagnósticas e de 

formação. As relações e influências dos aspectos citados indicaram possibilidades para 

refletirmos sobre a construção de processos inclusivos na rede regular de ensino.  

O universo teórico que subsidiou à investigação foi embasado nos princípios dos fundamentos 

histórico-culturais e no pensamento complexo.  Esta perspectiva conceitual valorizou o 

aspecto associado à inovação, tanto no que se refere à ação criadora por parte dos sujeitos em 

processos formativos, quanto  à pluralidade temática para a compreensão das relações que 

constituem a complexidade dos fenômenos  ligados à mudanças das atuais práticas inclusivas. 

Quanto aos aspectos metodológicos, a investigação orientou-se pelos pressupostos da 

pesquisa qualitativa em educação, caracterizada pela observação participante dos sujeitos 

envolvidos e pela diversidade de instrumentos analisados. O presente estudo caracterizou 

ambiguidades nas ações dos profissionais da saúde e educação  no que diz respeito aos 

processos inclusivos, desta forma,  constitui um  movimento de ressignificação destes 
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profissionais nestes contextos, e identificou movimentos de continuidades, 

descontinuidades  que constituem o continuum na construção dos processos inclusivos,  no 

papel de ambos os profissionais da educação e saúde bem como nas relações que o constitui. 

Identificou, ainda, que os diagnósticos se caracterizam como instrumentos estigmatizantes, 

porém com prenúncios de mudanças que caracterizam um recurso para acessibilidade e 

adaptações nos processos inclusivos. As ações de formação possibilitaram uma oportunidade 

de investigação, pois, ativou movimentos de mudanças operados pelos sujeitos, de modo 

associado à análise da inserção destes em seus contextos. Tais especificidades permitiram 

considerar que está pesquisa teve como principal objetivo (re)significar as ações de ambos os 

espaços regulares e especiais,  que os  levem ao diálogo, e a construção de pontes subjetivas 

para a participação de fato das pessoas com deficiência na sociedade.  

 

Palavras-chave: educação especial, educação regular, inclusão escolar, complexidade, 

educação e saúde 

 

Abstract 

 

NARDI, Roberta Galasso. Relationship between special and regular education 

when building including knowledge and activities  
Abstract 

The purpose of the investigation Relationship between special and regular education when 

building inclusive knowledge and activities was to understand the relation between Special 

and Regular Education when building including activities and knowledge, analyze peculiarities 

of articulation among health and education areas, as well as reflect about peculiarities when 

preparing teachers. The investigated scenario was a consultancy project coordinated by a 

Rehabilitation Center focused on physical disabilities, for the Secretary of Education in a 

district near São Paulo City. This consultancy was created based on the axes, diagnostics, 

continuous education of teachers and pedagogical accessibility. Questions that guide the 

investigation prioritized the analysis of processes experienced during diagnosing and training 

tasks. Relations and influences of processes mentioned offered an opportunity for reflection 

upon the construction of inclusive processes within regular education network.-The theoretical 

universe that subsided the investigation was based on the principles of historical-cultural 

fundaments and complex thinking. This conceptual perspective valued the aspect related to 

innovation; both regarding creating action by the individuals in training processes and 

thematic plurality for understanding relations that constitute complexity of phenomena 

connected to changes to current including practices. Regarding methodological aspects, the 

investigation was oriented by the qualitative research in education assumptions, characterized 

by participating observation of individuals involved and by diversity of instruments analyzed. 
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This present study was characterized by the ambiguity of actions carried out the health and 

education professionals regarding including processes, this way, it represents a movement 

for new definition of these professionals within these contexts, and identified continuity and 

discontinuity movements which form the continuum in the construction of including 

processes, for both educational and health professionals roles, as well as in the relations that 

form them. It has also identified that diagnostics are characterized as stigmatizing instruments, 

however, as harbingers of changes which exemplify a resource for accessibility and 

adaptations to the including processes. The training activities provided an opportunity to 

investigate since it activated movements of change operated by the individuals, in a way 

associated to the analysis of their inclusion into their contexts. Such peculiarities allow to 

consider that this research main objective was to (re)define actions of both regular and special 

spaces, inviting them to dialogue and to build subjective bridges for the actual participation of 

people with special needs within society. 

 

  

Keywords: special education, regular education, school inclusion, complexity, education and 

health 

 

 

1.0 Introdução 

 

Cabe a presente pesquisa conceber as perspectivas para a construção de uma 

escola inclusiva que leve em consideração o diálogo entre escola regular e especial, 

contribuindo para a construção da cidadania; que compreenda a educação como 

realidade em movimento e a escola como um espaço de inclusão. Esta escola, deve 

reconhecer diferentes competências, talentos e possibilidades, sendo um lugar onde se 

respeita a vida, o desenvolvimento pessoal e coletivo (MORAES, 2004) para a 

realização plena da cidadania e romper com desigualdades e preconceitos. 

Com estes pressupostos, os questionamentos emergiram na busca de respostas 

que possibilitem o diálogo entre os espaços regular e especial e entre as áreas de saúde e 

educação na elaboração de ações significativas que garantam a percepção do outro 

como parte legítima de um processo que visa garantir a equidade. 
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A proposta do diálogo entre Educação Especial e Regular, colabora mais 

efetivamente para o desenvolvimento de processos inclusivos que promovam a 

equidade. Desta forma, destaco os objetivos desenvolvidos nesta pesquisa: identificar as 

contribuições da Educação Especial nos processos inclusivos; analisar as contribuições 

do diagnóstico, por meio das articulações entre as áreas da educação e saúde; discutir as 

mediações necessárias para estes processos; analisar um processo de formação de 

professores, levantando indicadores para a ressignificação da educação regular e 

especial. 

 

1.1 Contextualização Teórica 

 

Somos diferentes uns dos outros do ponto de vista biológico, social, psicológico 

e cultural. Cada um se caracteriza como um sujeito rico em possibilidades de 

crescimento na vida em sociedade. O ser humano é uma combinação de condições e 

qualidades que vão sendo atualizadas e concretizadas ao longo das histórias e 

existências de acordo com os relacionamentos, experiências e contextos de vida. 

O cotidiano escolar se apresenta como “espaço-tempo” de complexidade, 

multiplicidade, incerteza, possibilidades e emergências, ao contrário do modo como 

aprendemos a compreendê-lo, ou seja, definido pela ordem, regularidade, 

previsibilidade e repetição pode revelar, nas ações mais rotineiras, a tensão entre 

regulação e emancipação.  

Como nos alerta Santos (2000), é necessário e urgente perseguir a revalorização, 

reinvenção e primazia do conhecimento em busca da emancipação. Este princípio foi 

marginalizado pela modernidade ocidental, sobre o conhecimento-regulação. Essa ação 

implica na (re) valorização da solidariedade como forma de saber (ibid.) subsidiando 

um fazer pedagógico em que não se compreenda o outro como um outro incompleto, 

insuficiente e que deve, portanto, ser corrigido e normalizado.  

O problema está no ser humano que quer conviver com seus iguais. É mais fácil 

e dá menos trabalho? A maioria das pessoas não quer encarar conflitos. Todo mundo 

foge do que não é normal. E aqui normal é entendido como o mais frequente no próprio 
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grupo de convivência. É preciso que o ser humano reconheça nas diferenças uma 

posição de contato e igualdade com o outro, porque quando vê só a diferença ou a 

deficiência não consegue reconhecer-se. É imprescindível que veja o outro como um 

todo, inclusive com a parte diferente, para que possa reconhecer-se nas demais partes 

construindo de fato sua identidade a partir do outro, mas com suas diferenças presentes, 

no sentido que nos aponta Deleuze (1988, p.420-1): 

Quando a diferença é subordinada pelo sujeito pensante à identidade do 

conceito [...], o que desaparece é a diferença do pensamento, a diferença do 
pensar com o pensamento, a origem do pensar, a profundidade da rachadura 

do Eu que só leva a pensar pensando sua própria paixão e mesmo sua 

própria morte na forma pura e vazia do tempo. Restaurar a diferença no 

pensamento é desfazer este primeiro nó que consiste em representar a 

diferença sob a identidade do conceito e do sujeito pensante.  

Portanto, a idéia de diferença se encontra no aspecto relacional do sujeito com o 

outro e com o meio, criando um movimento de distinção. O ser humano caracteriza-se 

como um ser de relações, necessidades e ações. Em diferentes culturas, qualquer que 

seja o modo de agir, o homem busca atender e desenvolver estruturas básicas e 

dependendo das condições culturais, sociais, políticas e ambientais novas estruturas se 

impõem, como por exemplo: hábitos alimentares, uniões, educação das crianças etc.  

A satisfação de suas necessidades garante ao ser humano o vigor fisiológico e 

psicológico para viver e desenvolver-se, compartilhando a vida. A complexidade da 

vida humana fica expressa no reconhecimento das necessidades pelos indivíduos e pela 

sociedade. A realidade é percebida pelo indivíduo segundo a sua estrutura bio-psico-

social,  num dado momento, essa estrutura muda a partir da interação do organismo com 

o meio e aumenta a diversidade de elementos que constitui esse sistema.  

É no processo de reconhecimento de suas necessidades e na busca dos meios de 

satisfazê-las que o ser humano elabora o conhecimento e sua própria identidade. É na 

ação e no movimento que ele se constitui. O importante é observar, explicar e 

compreender o ser humano para poder trabalhar COM ele e não PARA ele. 

No seu desenvolvimento, dependendo das situações, o sujeito escolhe formas de 

agir, mais ou menos conscientes, de acordo com o contexto. No seu processo de vida, a 

pessoa desenvolve uma competência social para usar, relacionar-se e apropriar-se das 

objetivações culturais disponíveis. O processo de apropriação é lento, é dialógico, não é 
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simultâneo, nem acaba quando a pessoa fica adulta por ser um processo permanente 

de apropriação.  

A diversidade de olhares, não impede que cheguemos a acordos sobre o mundo 

em que vivemos. Esses consensos é que vão determinar as práticas sociais. Para que 

possamos conceber esse processo diferente e enriquecedor, precisamos desenvolver um 

pensamento complexo, mais profundo e abrangente, para melhor compreender a 

intersubjetividade presente e levar em conta o respeito à diversidade. 

Surge, assim, a idéia de diferentes visões que podem complementar-se, não 

sendo possível um ponto de vista que desse conta da totalidade do real. 

Algumas vezes tem-se usado a expressão “pensamento dialógico”, definido 

como “entrecruzamento de perspectivas”, referindo-se à riqueza que pode 

advir de múltiplas visões da realidade. Nesse caso em geral, está-se 
mantendo a idéia de diferentes visões ou perspectivas sobre algo que é real. 

(VASCONCELLOS, 2002 p. 133) 

E assim aceitar o outro como legítimo outro na convivência (MATURANA, 

1998), significa compreender as diferenças, respeitá-las e conceber o diálogo. Esse é 

nosso emergente aprendizado - a condição de rever o que significa ser humano. Pois 

essa será uma crença fundamental, convicção indispensável aos participantes de 

qualquer comunidade humana, para que se estabeleçam espaços de intersubjetividade 

criativos e produtivos, onde se dê, por consenso, a construção da realidade.  

A inteireza e a rede de relações estabelecidas nos diferentes contextos 

inclusivos, que concomitantemente são antagônicos e complementares, oportunizam um 

retorno imediato de entendimento e necessidade de ações diferenciadas nas práticas 

educativas que contemplem a diferença. Consequentemente, essas novas ações 

sistêmicas e dinâmicas emergem para compreensão desta nova estrutura que se modifica 

continuamente. Citamos a mutabilidade dos processos e práticas educativas, que 

mantém sua organização na deficiência. Entretanto esses sistemas não são isolados, 

apresentam uma congruência estrutural, que são potencializadas mediante o contexto 

em que estão inseridos. 

Relacionando a complementaridade de um mundo com o outro, o ser humano 

percebe seus limites, suas características e suas possibilidades. A personalidade humana 

se auto-organiza, ou seja, cria novas estruturas e novas formas de comportamento na 

vida cotidiana. O modo de cada um responder às situações é heterogêneo.  
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A elaboração dos parâmetros comuns, das normas e das regras de vida em 

sociedade, constitui-se na referência dos indivíduos e grupos sociais sendo produto de 

respostas e fazeres dessas pessoas nos espaços onde circulam. É do seu lugar social que 

cada indivíduo questiona, problematiza e reflete sobre as situações, assumindo-as ou 

não como suas, vivendo assim quatro valores fundamentais do ser humano: a vontade, a 

liberdade, a reflexão e a decisão.  

É característica do ser humano desenvolver a autonomia. Autonomia que supõe 

o indivíduo situado no grupo social onde acontecem as trocas de pontos de vista, onde 

se exercita a cooperação, a solidariedade e onde se constroem as regras e valores da 

convivência social. A construção do cidadão depende de processos de auto-organização 

constantes, esteja ele consciente ou não da natureza de tais processos, que 

fundamentalmente estão vinculados à interatividade e interdependência em contextos 

complexos. A autonomia, no entanto, é sempre relativa, pois depende da relação deste 

sujeito com o outro e com o mundo, por meio do respeito mútuo, da capacidade de 

questionar, manter e propor regras na relação entre pares. Nessa dinâmica surgem 

conflitos individuais e de convivência, choques de pontos de vista e interesses pessoais 

que, ao mesmo tempo, provocam o conhecimento e o reconhecimento mútuo, a 

confiança e a união entre os indivíduos.  

Isto também nos indica que somos co-autores e co-produtores dos objetos do 
conhecimento, que somos influenciados pelos pensamentos e idéias dos 

outros e que nossa autonomia é sempre relativa. Uma autonomia que 

depende das relações que construímos no ambiente onde estamos inseridos; 

que depende dos processos de auto-organização que garantem a natureza 

autopoiética dos sistemas vivos como condição para o desenvolvimento de 

sua autonomia. Na realidade, somos profundamente dependentes em nossa 

independência, dependentes dos fluxos nutridores que alimentam os vários 

processos, que, ao mesmo tempo, nos permite desenvolver a nossa 

autonomia como sujeitos que somos. (MORAES e TORRE, 2004 p. 37) 

Nesse sentido, o princípio da equidade e a equiparação de oportunidades entre 

pessoas com ou sem deficiência significam que as necessidades de todo indivíduo 

devem ser levadas em conta com o mesmo grau de importância na sociedade. Todos os 

recursos devem ser empregados de maneira que garantam iguais oportunidades de 

participação a todas as pessoas. 
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Para tanto, consideramos o objetivo fundamental da educação: formação do 

cidadão em todas as dimensões de sua relação com o mundo e consigo mesmo. A 

necessidade de discutir e elaborar se constitui no motor das relações que se estabelecem 

em todos os lugares, situações e momentos ao longo da vida de cada um.  

Esta discussão traz a necessidade da sistematização do conhecimento, o 

desenvolvimento da argumentação e a elaboração dos processos de cognição. Segundo 

Varela (apud MORAES e TORRE, 2004, p.35), as atitudes cognitivas estão 

emaranhadas com o percurso e a história de vida dos sujeitos, a cognição significa ação 

efetiva que traduz uma história de acoplamento estrutural que faz emergir um mundo.  

Nesse sentido, é importante considerar que a elaboração e a comunicação das 

informações e do conhecimento se fazem por meio das diversas linguagens de expressão 

existentes: plástica, musical, dramática e corporal, expandindo-se para outras formas 

como Braile, LIBRASe Comunicação Alternativa. 

O desenvolvimento da capacidade de comunicar-se é elemento fundamental no 

processo de educação, pois a linguagem e o conhecimento são os grandes instrumentos 

para o estabelecimento das relações. Para Vygotsky (1988), um claro entendimento das 

relações entre pensamento e língua é necessário para que se entenda o processo de 

desenvolvimento intelectual. Linguagem não é apenas uma expressão do conhecimento 

adquirido pelos sujeitos. Existe uma inter-relação fundamental entre pensamento e 

linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Desta forma, a linguagem tem um 

papel essencial na formação do pensamento e do caráter do sujeito. 

Ainda de acordo com Vygotsky (1998), a conquista da linguagem representa um 

marco no desenvolvimento do indivíduo. Quando a criança se apropria da linguagem, 

amplia sua capacidade para providenciar instrumentos auxiliares na solução de tarefas 

difíceis. Assim, é possível superar a ação impulsiva dominante anteriormente e planejar 

a solução de um problema antes de sua execução ajudando a controlar seu próprio 

comportamento. 

Depois do longo processo para a aquisição da linguagem oral que se estabelece 

em etapas, teremos a linguagem adquirida como meio de comunicação com os 

semelhantes, também denominado de “discurso socializado”. O “discurso interior” é 
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aquele que a criança utiliza para si mesma, internalizando suas ações para solucionar 

uma questão vivida por ela. Com este processo, desenvolve a função planejadora que 

permite prever antecipadamente como resolver a questão. Estes processos permitem 

desenvolver a capacidade para ir além das experiências imediatas, realizando operações 

psicológicas mais complexas. 

Percebe-se, hoje, que o conhecimento da realidade e o confronto de idéias sobre 

a forma de transformá-la, tornou-se um imperativo para a superação do individualismo e 

construção de uma nova cultura capaz de mobilizar para uma reorganização da 

sociedade em bases mais humanas.  

O princípio do respeito à diversidade firmou o movimento da inclusão social. 

Neste novo enfoque, não se propõe a negação das diferenças, mas sim o respeito a elas. 

Não se propõe a igualdade massificada, mas a equidade. Não se trata de preparar para 

integrar, mas de incluir e transformar. Esta linha de mão dupla exige a informação e 

formação de todos a respeito de todos. 

Integrar tem como pressuposto a adaptação. Já Inclusão significa fazer parte. 

Desta forma não se trata de uma mera troca de terminologias, mas de um novo cenário 

que incorpora o sujeito com deficiência, alguém como ator deste contexto. 

Portanto neste novo cenário, já referido acima, os atores têm direitos e 

obrigações iguais. De tal forma, que esperamos um desempenho de sua cidadania e 

respeito às suas diferenças. É necessário enfocar as capacidades da pessoa com 

deficiência e não apenas as suas limitações, pois uma revisão profunda na relação 

tradicional entre educação, cidadania e participação política (ARROYO, 1995, p. 74) 

deve ser considerada para que essas pessoas possam exercer de fato seu papel como 

cidadãos. 

Oferecer maiores chances de autonomia e independência é o ponto de partida 

para a garantia da cidadania das pessoas com deficiência. Este processo está diretamente 

relacionado com a possibilidade de participarem dignamente de todas as atividades 

sociais.  

No âmbito da temática que articulou a análise do diálogo entre a Educação 

Especial regular, este estudo propôs uma leitura de aspectos que vem constituindo as 
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práticas da Educação Especial e as composições com os processos de inclusão e 

tornou tal leitura uma referência na investigação dos efeitos de contribuições dos 

serviços especiais nas práticas de inclusão.  

 

1.2 Caminhar: Percusro Metodológico 

 

Para o alcance dos objetivos deste estudo, a opção metodológica adotada foi a da 

abordagem qualitativa, teoricamente informada pelo pressupostos epistemológicos: 

complexidade, instabilidade e indeterminismo. Três vetores exponenciais necessários 

para a compreensão das relações complexas e difusas que envolvem o diálogo entre 

Educação Especial e Regular. A partir desta reflexão, acreditamos ser possível 

apontarmos caminhos, dentro de um amplo quadro de infinitas possibilidades, para a 

construção de processos inclusivos. 

Em razão da natureza do estudo; das complexas interações que ele envolve, e do 

meu duplo envolvimento com o tema – como profissional de educação especial e como 

pesquisadora, a opção por esse caminho metodológico justifica-se, a meu ver, pois 

permite uma aproximação dos fenômenos em profundidade, pelo acesso ao significado 

das representações e dos comportamentos dos sujeitos da investigação. 

Desta maneira, é possível identificar como em diferentes espaços e 

temporalidades uma determinada realidade social é construída e pensada por uma 

infinidade de sujeitos. Uma tarefa deste tipo, como sustenta Roger Chartier (1990, 

p.17), supõe vários caminhos. Por exemplo, há uma necessidade de identificarmos as 

classificações, divisões e delimitações que “organizam a apreensão do mundo social 

como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do mundo real”.  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e atitudes. (ibid., p. 17) 
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A experiência é o que se passa conosco, o que nos acontece, o que nos toca 

(LARROSA
50

, 2002). No contexto pesquisado, as experiências vivenciadas pelos 

sujeitos envolvidos no processo constituem indicadores fundamentais para a análise e 

compreensão do próprio processo.  

A experiência é singular e sua estrutura lógica produz diferença, 

heterogeneidade e pluralidade. A experiência é irrepetível, sempre há algo como a 

primeira vez e tem uma dimensão de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, 

como não se pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo 

previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o 

desconhecido, para o que não se pode antecipar nem "pré-ver" nem "pré-dizer” 

(LARROSA, 2002). 

O significado que os protagonistas dos processos estudados atribuem às 

experiências vividas, bem como a interpretação que delas fazem, são elementos 

essenciais e constitutivos – não acidentais ou secundários –, daquilo que é a experiência. 

Em outras palavras, para compreendermos o comportamento é necessário compreender 

as definições e o processo subjacente à construção destas, uma vez que a interpretação 

não é um ato autônomo: os sujeitos interpretam os fatos sob o filtro de sua consciência e 

da intersubjetividade, relação que permeia a construção dos significados. (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994) 

Assim, às categorias analíticas, relacionadas aos fundamentos teóricos que 

informam a pesquisa, foram acrescentadas outras; construídas ou emergentes do 

percurso; das experiências; nas relações e emergências que foram se desvelando no 

decorrer do caminho. Como afirma Morin (2003, p. 20), “... o método não precede a 

experiência, o método emerge durante a experiência e se apresenta no final, talvez, para 

uma nova viagem”. 

Este foi o caminho percorrido com vistas a obter uma aproximação em relação 

aos objetivos desta pesquisa – a identificação da existência (ou não) do diálogo entre os 

espaços educacionais (regular e especial), e das implicações potenciais desse diálogo; a 

                                                             
50

 Tradução de João Wanderley Ceraidi, Universidade Estadual de Campinas, Departamento 
de Linguística 
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identificação de interfaces relevantes para a articulação necessária entre as áreas da 

saúde e da educação, ainda estanques, na maioria dos casos, graças à herança histórica 

do preconceito em relação às pessoas com deficiência.    

1.2.1 Procedimentos 

A investigação envolveu uma articulação de três técnicas de coleta de dados: 

observação participante, análise documental e realização de entrevistas semi-

estruturadas. 

A observação participante, técnica tradicionalmente utilizada na pesquisa 

antropológica, pressupõe que, segundo Malinowski (1978), apenas por meio da imersão 

no cotidiano de outra cultura, o pesquisador poderia chegar a compreendê-la. Na 

presente pesquisa, a observação participante foi utilizada para a coleta de dados sobre as 

práticas de um grupo formado por professores assessores
51

 e profissionais de saúde do 

centro de reabilitação da AACD
52

, e sobre as práticas pedagógicas de professores da 

Escola de Educação Especial. 

A análise documental abrangeu: relatórios interdisciplinares das avaliações 

realizadas com os alunos da rede Municipal de Ensino; documentos avaliativos dos 

professores da mesma rede, referentes à participação deles nos cursos de formação e 

estágios de observação, contemplando as especificidades da deficiência. 

A escolha dos três instrumentos analíticos (relatórios interdisciplinares, 

documentos avaliativos dos professores e estágios de observação) ocorreu, na medida 

em que por meio deles pudemos pensar como se dá o diálogo entre a educação especial 

e a regular. Como as duas categorias, dadas às devidas proporções, concebem o projeto 

de inclusão no âmbito da Escola Regular, bem como no todo social. Importante mostrar 

a visão de mundo destes profissionais relativa ao processo de exclusão de um grupo 

historicamente marginalizado. Igualmente salutar é demonstrar suas práticas a partir da 

observação participante. 

                                                             
51 Professores assessores são professores itinerantes que fornecem suporte pedagógico aos professores 

que possuem alunos com deficiência nas classes da rede regular de ensino. 
52 Equipe de reabilitação (médico fisiatra, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, 
professor, psicopedagogo). 



 

Parte II |Pág. 2019  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Na observação, todos os gestos, sentimentos, indagações, pausas e reticências 

revelam um pouco de cada profissional tanto em relação ao seu fazer profissional, 

bem como seus ideais. Ação e discurso acabam sendo referendados quando o 

observador minuciosamente observa o comportamento de cada participante.  

Nesta proporção da somatória deste corpus documental, pude mapear, em certo 

sentido, quais são as propostas e os diversos caminhos que teremos de percorrer para 

que ocorra um processo de inclusão que contemplem pessoas com deficiência em todas 

as dimensões. A inclusão precisa ser humanizadora, e considerar o sujeito histórico nela 

inserido, sob pena de termos uma exclusão dentro do processo de inclusão. Finalmente, 

a análise documental possibilitou apreender, dentro do contexto em que cada categoria 

estava envolvida, quem é o sujeito que fala, como fala e por que fala.   

Autores como Jacques Le Goff (1994) afirmam que todo documento é um 

monumento e como tal nunca é puramente objetivo, na medida em que são previamente 

construídos, planejados e arquitetados com interesses de determinados grupos, 

apresentando paradoxos e antíteses. Dessa forma, devem ser analisados, descosturados e 

desmontados.  

Seguindo o raciocínio de Le Goff (ibid.) e tendo como pressuposto as 

contribuições de Foucault (1983), podemos dizer que os discursos produzidos por 

determinadas instituições são monumentos, tendo disposição própria, condições de 

existência e atuações práticas. 

O que importa mostrar é que não tem por um lado discursos inertes; e por 

outro lado à existência de um sujeito todo poderoso que os manipula, os 

transforma, os renova; e sim que os sujeitos que produzem discursos 

formam parte de um campo discursivo; que ali tem suas possibilidades e 

suas funções (possibilidades de mutação funcional). O discurso é um espaço 

de posições e posicionamentos diferenciados para os sujeitos. (FOUCAULT, 

1983, p. 58) 

As ações e os percursos dos profissionais de educação e de saúde  foram 

observados em diversos momentos, ao longo de três anos. Os dados foram colhidos em 

situações de avaliação diagnóstica, reuniões técnicas, realização de grupos de formação 

e também em conversas informais.  

Segundo Certeau (1994, p.50): 
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A arte de conversar, as retóricas da conversa ordinária são práticas 

transformadoras de situações da palavra, de produções verbais onde o 

entrelaçamento das posições locutoras instaura um tecido oral sem 

proprietários individuais, as criações de uma comunicação que não pertence 

a ninguém. 

Por meio desse procedimento, procurei detectar elementos indicativos que se 

configurassem em um possível diálogo entre a educação especial e a educação regular.  

Um dos pressupostos da observação participante é o de que a convivência do 

investigador com a pessoa ou grupo estudado cria condições privilegiadas garantindo 

momentos coletivos, valorizando as diferentes perspectivas de cada integrante do grupo 

nas compreensões e análises tecidas.  

Desta maneira há uma ruptura da dicotomia entre reflexão-ação no decorrer das 

propostas e propicia uma maior coerência com os pressupostos teóricos da 

complexidade, isso pelo fato de existirem várias perspectivas analíticas que 

constantemente estão interagindo. Além disso, o diálogo entre os sujeitos contribuiu 

para que as tomadas de decisão fossem realizadas de maneira coerente levando em 

consideração contextos e formação, considerando assim os processos auto-

organizadores do grupo.   

A escola inclusiva não é uma mera soma de parceiros hierarquicamente 

justapostos, recursos quase sempre precários e atividades segmentadas. É uma formação 

social autônoma em interação e dependente do meio envolvente e de outras formações 

sociais e na qual, permanentemente, convergem processos de mudança desejada e 

refletida. A intencionalidade educativa do projeto pedagógico impregna coerentemente 

as práticas organizacionais e relacionais da escola, que refletirão também os valores 

matriciais que inspiram e orientam, a saber, os valores da autonomia, de solidariedade, 

de responsabilidade e da democracia. 

 

1.3 Análise  

Os princípios teórico-metodológicos guiaram a investigação no sentido de 

considerar a implicação dos sujeitos, incluindo-se a pesquisadora; a valorização do 

processo em detrimento dos resultados; a busca de compreensão dos significados 

atribuídos pelos sujeitos envolvidos; e a processualidade constituída por continuidades, 
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descontinuidades e/ou rupturas, nas influências mútuas entre as várias dimensões da 

prática educativa nos serviços de Educação Especial e as suas contribuições na 

construção de processos inclusivos de alunos com deficiência. 

O percurso das análises partiu de uma descrição da trajetória da pesquisa, 

seguida de uma caracterização dos referenciais teórico-metodológicos: características 

históricas que marcam a deficiência, em uma análise dos paradigmas tradicionais até 

novos pensamentos pautados na perspectiva da complexidade. Sua relação com a 

educação e uma análise de novas práticas para um possível diálogo entre Educação 

Especial e Regular. 

As conexões entre estes campos teóricos colocaram em relevo a perspectiva 

transdisciplinar e valorizaram o aspecto associado à inovação em dois aspectos 

prioritários: o da ação criadora por parte dos sujeitos em processos formativos; e aquele 

da pluralidade temática voltada para a compreensão das relações que constituem a 

complexidade dos fenômenos ligados à prática pedagógica e às articulações entre as 

áreas do saber Educação e Saúde. 

Dentro desta nova perspectiva, procura repensar o universo de inserção da 

pessoa com deficiência a partir de vários aspectos (biológico, psicológico, social, 

emocional e cultural), valorizando-os em suas múltiplas dimensões. A justaposição de 

todos estes vetores, associando todo e partes, permite dentro estrutura de pensamento da 

complexidade, construir diversas possibilidades de inclusão social, valorizando, a 

potencialidade de sujeitos históricos que constantemente constroem e reconstroem sua 

história de vida. 

Na sequência, houve a descrição do contexto e objeto da investigação, o diálogo 

como ponto inicial de articulação com a caracterização das relações entre educação e 

saúde. Nesta análise, foram caracterizadas as ambiguidades que constituem as conexões 

entre os aspectos apontados, as quais delinearam o espaço de inserção do objeto desta 

investigação e deram suporte para a análise das suas especificidades como dispositivo 

de ressignificar o papel de ambos os espaços. 
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Para maior visibilidade, às análises, foram pontuadas as ações dos profissionais 

da saúde, articulando suas afinidades às diversas configurações no processo de 

formação de professores - assessores e nas práticas educativas para inclusão. 

 

1.4 Considerações Finais 

Esta trajetória deu suporte à investigação das questões da pesquisa e permitiu a 

identificação das considerações a seguir explicitadas. 

As reflexões feitas neste trabalho sugerem que o processo inclusivo, sob a 

perspectiva da educação, constitui um percurso gradual e dinâmico que pode tomar 

distintas formas, de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. Desta 

maneira, o processo de aceitação das diferenças individuais requer uma sociedade que 

se modifique e se adapte para atender as necessidades de todos os seus cidadãos.  

Esta nova proposta – extremamente abrangente – de "necessidades educacionais 

especiais" requer, não a ‘eliminação’ da educação especial, mas uma aproximação e um 

intercâmbio entre estes dois tipos de ensino, o regular e o especial. Ela implica que 

todos nós, potencialmente, temos ou teremos, temporária ou permanentemente, 

"necessidades educacionais especiais", pois somos singulares, enquanto seres humanos, 

e utilizamos diferentes mecanismos cognitivos; possuímos interesses diferenciados para 

aprender e criamos estratégias diversificadas. Sendo assim, não há lógica em se 

manterem dois sistemas distanciados, mas sim, dois sistemas que possam trabalhar 

conjuntamente, proporcionando oportunidades equitativas de aquisição de saberes e 

vivências, ou seja, propiciar educação para todos, atendendo à diversidade humana.  

É imperioso lembrar que, da dissociação entre estas duas modalidades, ao longo 

do século XX, o deficiente se viu excluído da escola regular. Os diagnósticos e os 

pareceres dos profissionais da educação especial, incognoscíveis, apenas serviram para 

a incomunicabilidade entre estes e os profissionais da educação regular. Na realidade, 

quando se pensa na inclusão, é indiscutível que esta ocorra não apenas com os 

deficientes, mas entre os profissionais de áreas distintas. O saber só é possível quando 

compartilhado entre todos e não quando é utilizado como mecanismo de dominação e 



 

Parte II |Pág. 2023  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

subjugação. Foi, por meio de olhares equivocados e míopes, que milhares de pessoas 

com deficiência foram segregadas em asilos e privados do contato com outros 

homens.  

Uma análise mais ampla, por outro lado, pode permitir a esse indivíduo maiores 

chances de ser compreendido e respeitado em sua multidimensionalidade.  Respeitar o 

diferente, neste caso, tem o peso do respeito que devemos à condição humana, ao 

homem em sua infinita singularidade e particularidade. Do homem que, para além de 

todas as suas possibilidades, é mortal e cronologicamente datado. Uma maior 

articulação entre as ações dos profissionais de saúde e dos profissionais da educação 

permitirá que juntos busquem avaliar a pessoa com deficiência de um ponto de vista 

multidimensional e contextualizado. É nesta perspectiva que os diagnósticos 

caminharão para processos mais qualitativos e efetivos, mais favoráveis à inclusão, ao 

levarem em conta a adaptação e a acessibilidade como ponto de partida para esse 

processo.  

Constatamos que no contexto da educação especial ainda encontramos um 

modelo centrado na deficiência, o chamado modelo médico-psicológico, quer dizer, 

voltado para a reabilitação ou para a compensação das dificuldades dos alunos. Dentro 

desta linha de atuação, o processo pedagógico torna-se secundário e irrelevante, 

confirmando que, não obstante as constantes tentativas  inexiste um diálogo entre o 

setor da saúde com a área educacional.  

Emblemático dizer que o modelo médico-psicológico, nestes casos, atribui como 

causa da não aprendizagem dos educandos o fator debilidade, trazendo à tona a 

complexidade da educação inclusiva e a exclusão da educação especial. Essa discussão 

tem causado inquietações entre os profissionais da educação especial.  

Desta forma, analisar esse processo nos trouxe ambiguidades importantes. Por 

um lado percebemos a necessidade de rever e ressignificar aspectos relativos aos 

serviços de educação especial e por outro, a complexidade dos processos de inclusão. 

Considerar essa ambiguidade significa olhar para os sujeitos envolvidos, suas 

características, condições, e possibilidades.  
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A inclusão traz pressupostos extremamente relevantes para que possamos 

refletir sobre a equidade. Entretanto sabemos que muitas exclusões têm ocorrido, 

principalmente no que diz respeito àquele sujeito que apresenta características 

extremamente diferentes em decorrência de um comprometimento físico, mental ou 

sensorial importante. Dentro dos espaços regulares, considerar a igualdade de 

oportunidades não significa simplesmente incluir o deficiente nos espaços físicos das 

escolas regulares, mas rever posturas e estruturas até então estabelecidas. 

Devemos inserir nesta discussão os microdespotismos de poder existentes em 

diversos espaços, que atuam como fator de exclusão dos deficientes. A resistência 

encontrada junto a estes estabelecimentos, no sentido da integração, muitas vezes faz 

com que o educando abandone a escola regular, bem como seus propósitos de vida. 

Estas considerações são relevantes para que possamos refletir no significado dos 

espaços regulares e especiais, sem excluir um nem dignificar o outro, mas identificar as 

potencialidades que ambos têm e quais seriam as possibilidades de articulação para 

ações conjuntas nas quais todos possam ser contemplados de maneira adequada. Desta 

forma, estamos garantindo acesso e igualdade de oportunidade para todos. 

Para tanto, ao considerar as potencialidades nos processos educativos faz-se 

necessário um enfoque curricular que contemple as necessidades educacionais especiais, 

respeitando a singularidade dos processos de aprendizagem, que ocorrem de forma 

diferenciada e podem apresentar dificuldades de aprendizagem em períodos diferentes 

do percurso de escolarização.  

Neste sentido, as dificuldades de aprendizagem devem ser consideradas como 

decorrentes da interação de uma série de fatores, alguns dos quais externos aos alunos e 

outros internos.  

Em qualquer circunstância, é tarefa da escola identificar as barreiras à 

aprendizagem e encontrar caminhos para superá-las. Assim, é necessário conhecer as 

condições do contexto dentro do qual as dificuldades se manifestam para evitar localizá-

las no âmbito das possíveis dificuldades ou deficiência dos alunos.  
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A relevância da educação de pessoas com deficiência nas escolas regulares, em 

consonância com a nova visão trazida pelo enfoque curricular, reafirma a necessidade 

de reflexão cuidadosa sobre o papel da educação especial. A concepção inclusiva 

considera que todos os alunos devem estudar juntos em ambientes regulares.   

Assim, as escolas regulares devem contar com um conjunto de serviços e 

recursos de apoio educacional especializado para todos os alunos e em particular para 

aqueles com necessidades educacionais especiais. Por meio dessas indicações podemos 

encontrar referências e contribuições importantes na educação especial. 

O momento atual nos traz indicadores para que possamos refletir o lugar desses 

dois espaços: o regular e o especial. A escola regular indica processos de 

desenvolvimento dos sistemas inclusivos no que diz respeito à formação de professores, 

acessibilidade, reestruturações curriculares etc.; a escola especial poderia assumir dentro 

desses sistemas duas perspectivas: responsabilizar-se pela escolarização de alunos com 

deficiências mais importantes e atuar como centro de recursos de apoio à inclusão de 

alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais, e estender seus serviços 

às escolas regulares. 

Mediante essas indicações, o diálogo entre escola especial e regular passa a ter 

valor fundamental para desempenhar as funções de apoio aos processos de inclusão de 

alunos com deficiências. Além disso, na nova função o serviço especializado deve 

também oferecer apoio na formação de professores com o objetivo de viabilizar a 

criação de novas mediações pedagógicas, bem como o desenvolvimento de estratégias e 

respostas concretas à diversidade. 

Essas considerações se caracterizam mediante as experiências percebidas no 

cenário da presente pesquisa, possibilitando uma reflexão acerca de processos de 

transição dos serviços de educação especial para uma ação dialógica com a rede regular 

de ensino. Ressalta-se a necessidade de ressignificar suas estruturas para que de fato 

possam contribuir com esta nova função.  

Outro aspecto a ser salientado é o diálogo construído a partir da articulação de 

saberes específicos no cotidiano entre as áreas da saúde e da educação, na tentativa de 

construir novos domínios linguísticos a partir de uma equipe multiprofissional (médico, 
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fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professor, psicopedagogo, psicólogo e 

professor) para que possamos concretizar as ações inclusivas. Nesta ação, percebemos 

uma articulação nas diferentes áreas na produção de conhecimentos que poderiam se 

transformar em contribuições para um novo ressignificado de ambos os espaços, o 

regular e o especial.  

Finalmente, a escola também se configura como espaço formativo para as 

famílias, no que diz respeito às especificidades das deficiências, à aprendizagem e 

desenvolvimento de seus filhos, aos aspectos emocionais, de interação social envolvidos 

no processo e clareza quanto aos direitos e deveres nas políticas públicas atuais.  
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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO PAULO 

 

Lara, Patrícia Tanganelli – PUC/SP 

 

Resumo 

A inclusão dos alunos com deficiência intelectual requer o desenvolvimento de 

propostas educacionais para a aprendizagem dos conteúdos estabelecidos na escola. As 

orientações estabelecidas pela PMSP procuram operacionalizar as estratégias de ensino 

voltadas para alunos com deficiência incluídos em classes do ensino regular através do 

apoio do professor regente da Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI, 

cujo instrumento atual é o documento intitulado “Referencial de Avaliação  sobre a 

Aprendizagem do Aluno com Deficiência Intelectual – RAADI – Ensino Fundamental 

I” (São Paulo. PMSP, 2008), baseado nas “Orientações Curriculares – Preposição de 

Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I” (São Paulo. PMSP, 2007). 

Com o objetivo de subsidiar a avaliação do professor da sala de aula comum, que 

tenham alunos com deficiência intelectual, para analisar o processo de aprendizagem e 

propor ações para o redimensionamento das práticas pedagógicas, o objetivo desta 

pesquisa é de analisar as orientações contidas no Referencial sobre Avaliação da 

Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (SÃO 

PAULO, PMSP, 2008), cotejando-as com aquelas contidas nas Orientações 

Curriculares- Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I 

(SÃO PAULO, SME, 2007) destinadas aos alunos considerados normais. A análise dos 

dados colhidos e organizados, dos documentos citado acima, foi realizada com base nas 

contribuições de Vigotski, em especial os conceitos de zona de desenvolvimento 

proximal, processos de mediação e exploração da capacidade de abstração dos alunos 

com deficiência intelectual. 

Palavras Chave: inclusão escolar; deficiência intelectual, prática pedagógica. 

Abstract 

The inclusion of students with intellectual disabilities requires the development of 

educational proposals for learning the content established in the school. Guidelines 

established by the PMSP seek to operationalize the teaching strategies geared to 

students with disabilities included in regular education classes through the support of 

the classroom teacher's room and Monitoring to Support Inclusion - OAIS whose 

current instrument is the document entitled "Benchmark Assessment on Student 

Learning with Intellectual Disabilities - Raadi - elementary school "(São Paulo. PMSP, 

2008), based on" Curriculum Guidelines - Preposition Expectations Learning - 

Elementary Education I "(São Paulo. PMSP, 2007). Aiming to support the assessment 

of the teacher's regular classroom, with students who have intellectual disabilities, to 

analyze the learning process and to propose actions for resizing pedagogical practices, 

the goal of this research is to analyze the guidelines contained in the Reference on 

Evaluation of Learning in the area of Intellectual Disabilities - Elementary Education I 

(SÃO PAULO, PMSP, 2008), comparing them with those contained in the Curriculum 

Guidelines-Proposition Expectations Learning - Elementary Education I (SÃO PAULO, 
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SME, 2007) aimed students considered normal. The analysis of the data collected and 

organized, the documents cited above, was based on the contributions of Vygotsky, in 

particular the concepts of zone of proximal development, mediation processes and 

exploitation abstraction ability of students with intellectual disabilities. 

Keywords: school inclusion intellectual disabilities, teaching practice. 

 

1 – Introdução 

 

A perspectiva de uma escola aberta a todos e flexível diante das necessidades 

individuais das pessoas com deficiência, suscita mudanças na organização do sistema 

educacional brasileiro. Bueno (2012) aponta como primeiro requisito para se 

implementar, de fato, uma educação inclusiva de qualidade com relação a alunos com 

deficiência  

à implementação de políticas que possam incluir a todos os alunos, ou 
seja, a busca de melhor qualidade de escolarização de alunos com 

deficiências ou distúrbios deve se subordinar à melhoria da qualidade 

do ensino em geral, na perspectiva de atendimento da diversidade do 

alunado que hoje chega à escola básica (p.6). 
 

 

Glat e Blanco (2007, p.25) ao discutirem as questões da Educação Inclusiva 

também remetem para a precariedade do ensino público ao colocarem que 

Quando se analisa as estatísticas de repetência e evasão sob esta 
nova perspectiva, fica evidente que o fracasso escolar não é 

simplesmente uma consequência de deficiências ou problemas 

intrínsecos dos alunos, mas resultante de variáveis inerentes ao 
próprio sistema escolar, como metodologias de ensino inadequadas, 

ou currículos fechados que ignoram as diversidades socioeconômicas 

e culturais da população ou região onde a escola está inserida. 

 

As autoras apresentam como premissa básica a importância de ações efetivas 

para a melhoria global da qualidade de ensino oferecida. As dificuldades dos alunos 

podem estar localizadas na dificuldade para aprender da forma como são ensinados.  

A aplicação dos princípios da inclusão na Educação exige uma grande revisão 

nas práticas pedagógicas tradicionais. Omote (2008) argumenta que “a escola pública 

tem tido dificuldades crônicas para prover ensino de qualidade para todos os seus 

alunos” (p. 25). O autor complementa que além das condições precárias de ensino, em 

termos infra estruturais, a escola pública, apresenta uma persistente paralisia diante do 
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desafio educacional. Do mesmo modo, “os deficientes vêm encontrando condições 

extremamente adversas de ensino” (p.25), alertando que o 

ensino inclusivo propõe, acima de tudo, que as condições de ensino, 
desde a infraestrutura física até as estratégias e recursos didáticos, em 

sala de aula, sejam amplamente adaptadas para atender às 

necessidades especiais apresentadas por qualquer aluno, de maneira a 

garantir que, independentemente das suas dificuldades, consiga 
realizar os objetivos educacionais (OMOTE, 2008, p. 26). 

 

Portanto, as ações para a implementação de uma escola inclusiva devem gerar 

discussões e ações sobre a prática e a organização dos espaços escolares para realizar o 

trabalho com os alunos com deficiência. A construção de uma escola inclusiva suscita a 

reorganização da estrutura escolar.  

A pesquisa foi realizada na Rede Municipal de Educação de São Paulo que tem 

oferecido, desde 1993, um serviço de apoio, aos alunos com deficiência, por intermédio 

das Salas de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (SAPNE). 

Essas salas podiam funcionar como “atendimento paralelo”, em que o aluno era 

regularmente matriculado em classe do ensino comum e recebia apoio educacional 

complementar ou suplementar em horário diverso, ou “atendimento exclusivo”. Além 

dessas modalidades, estava prevista, no referido Decreto, a possibilidade de 

atendimento em instituições especializadas, portanto também exclusivo, dos alunos cuja 

avaliação comprovasse que não podiam se beneficiar da SAPNE. Nesse caso, deveriam 

ser “encaminhados para as vagas disponíveis oferecidas pelas entidades sem fins 

lucrativos, que mantenham convênio com a Secretaria Municipal de Educação” (SÃO 

PAULO, 1993, Decreto n.º 33.891, art. 7º). 

Prieto e Souza (2006) fizeram uma ampla pesquisa acerca da política de 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais da rede municipal de 

São Paulo, focalizando as ações direcionadas ao portador de deficiência mental, por 

meio das SAPNE. As autoras analisaram as contribuições desse atendimento para a 

integração escolar dos alunos e as trajetórias escolares daqueles que frequentavam as 

SAPNE no decorrer do segundo semestre de 1997 até 2001. A pesquisa revelou que a 

SAPNE nem sempre tem sido um recurso suficiente para viabilizar o atendimento 

integrado de parcela de alunos com deficiência mental na classe comum e a necessidade 
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de maior investimento na garantia de condições políticas, técnicas e materiais para sua 

implementação. 

Em 2004 a Prefeitura Municipal de São Paulo amplia seu serviço através do 

Decreto nº 45.415/ 2004, revogando o Decreto nº 33.891/1993. Segundo este decreto, as 

SAPNEs passam a ser denominadas Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

(SAAI). O referido Decreto traz as novas diretrizes, após a publicação das Diretrizes 

Educacionais da Educação Especial na Educação Básica (BRASIL. CNE/ CEB, 2001), 

assegurando os serviços de apoio pedagógico aos alunos incluídos nas salas regulares de 

ensino. 

O Decreto n° 45.415/2004, alterado pelo Decreto 45.652/04, estabelece 

diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos 

com Necessidades Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino e é 

complementada através da Portaria Municipal n° 5.718/ 2004, regulamentando os 

serviços de educação especial do município de São Paulo, os prestados pelo: Centro de 

Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), constituídos pelo Professor de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI);  e a Sala de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão (SAAI) . O CEFAI é composto por um coordenador, pelos PAAI e por 

supervisores escolares. O PAAI é um professor que deve realizar o serviço itinerante 

através de apoio e acompanhamento pedagógico, em visitas periódicas às Unidades 

Escolares, trabalhando junto aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

professores, equipe técnica, quadro de apoio e família.  

As SAAI são salas instaladas junto às Unidades Educacionais que oferecem 

apoio pedagógico especializado complementar ou suplementar.  

Após a publicação do Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais, pelo Ministério da Educação, ora mencionado, a Secretaria de 

Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo regulamenta as diretrizes para as Salas 

de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, através da Portaria nº 2.496/2012. No entanto, 

com relação ao trabalho colaborativo entre o professor especializado e o regente de 

classe, simplesmente caracteriza o serviço do professor desta Sala de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão como Atendimento Educacional Especializado,  

apontando a articulação do trabalho realizado nas SAAI com o da classe comum , 
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visando à atuação colaborativa dos profissionais envolvidos (SÃO PAULO, Portaria 

nº 2.496/2012, art.5º). 

A Portaria nº 2.496/2012 apresenta as seguintes atribuições para o professor 

regente da SAAI: 

I – Elaborar, executar e avaliar o Plano de Atendimento Educacional 

Especializado do aluno, contemplando: a identificação das habilidades 

e necessidades educacionais específicas dos alunos; a definição e a 
organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades 

educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a 
sua carga horária; 

II – Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na SAAI, 

na classe comum e nos demais ambientes da escola, por meio de 
atuação colaborativa com professores, do trabalho articulado com os 

demais profissionais da Unidade Educacional e com as famílias; 

III – Produzir materiais didáticos e pedagógicos, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que 

estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das 

atividades propostas no currículo; 
IV - articular, acompanhar e orientar o trabalho dos professores em 

relação ao desenvolvimento dos alunos por meio de visitas 

sistemáticas às classes comuns onde estão matriculados os alunos que 

frequentam a SAAI; 
V – Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula 

comum e com os demais profissionais que atuam na escola para a 

participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; 
VI – orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a 

ampliar suas habilidades e competências, promovendo sua autonomia 
e participação no ambiente escolar e social em que vive; 

VII – desenvolver atividades próprias do Atendimento Educacional 

Especializado, de acordo com as necessidades educacionais 

específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 
como primeira língua, para alunos com surdez; ensino de Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, para alunos 

com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – 
CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para 

a orientação e mobilidade para alunos cegos; ensino da informática 

acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino 

de atividades de vida autônoma e social; orientação de atividades de 
enriquecimento curricular para as altas habilidades/ superdotação; e 

promoção de atividades para o desenvolvimento das funções mentais 

superiores; 
VIII – elaborar o plano de acompanhamento individual do aluno; 

IX – manter atualizada as Fichas de Registros da SAAI e o controle de 

frequência dos alunos; 
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X – assegurar no Plano de Trabalho da SAAI e da Unidade, quando o 

aluno atendido pela SAAI for de outra escola, a articulação dos 

profissionais envolvidos em ambas as Unidades Educacionais; 
XI – participar das ações de Formação Continuada oferecidas pelo 

CEFAI e pela DOT/SME (SÃO PAULO, Portaria n°2.496/2012, art. 

17) 

 

Para realizar estas atribuições a Portaria determina que o professor deve destinar 

cinco horas aula, das vinte e cinco cumpridas anteriormente com o atendimento aos 

alunos com deficiência,  para a articulação do trabalho, acompanhamento e orientação 

quanto ao desenvolvimento dos alunos por meio de visitas sistemáticas às classes 

comuns onde estão matriculados os alunos que frequentam a SAAI (SÃO PAULO, 

Portaria n°2.496/2012, art. 12, inciso II). 

Com a implantação do RAADI- Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, SME, 

2008) e do RAADI – Ensino Fundamental II (SÃO PAULO, SME, 2012), a nova 

legislação atribui, ainda, ao Coordenador Pedagógico de cada Unidade Escolar 

analisar, em conjunto com o Professor Regente de SAAI, os dados 

obtidos na Avaliação do Referencial de Avaliação sobre a 

Aprendizagem do Aluno com Deficiência Intelectual  – RAADI, 

referentes às dificuldades detectadas no processo de aprendizagem, e 

propor ações para o redimensionamento das práticas pedagógicas com 
vistas ao avanço do processo de aprendizagem dos alunos com 

deficiência intelectual, bem como, acompanhar o processo de 

aplicação do RAADI - Ciclo I, II e CIEJA pelos professores de sua 
Unidade Educacional, com o estabelecimento de prazos e metas para 

posterior encaminhamento dos registros ao CEFAI (SÃO PAULO, 

Portaria n°2.496/2012, art. 18, inciso IV, grifos nossos). 

 

A inclusão dos alunos com deficiência intelectual requer o desenvolvimento de 

propostas educacionais para a aprendizagem dos conteúdos estabelecidos na escola. 

Assim é necessário compreender a perspectiva da Secretaria Municipal de Educação, 

para o atendimento aos alunos com deficiência intelectual. 

Considerando, portanto, que as orientações estabelecidas pela PMSP procuram 

operacionalizar as estratégias de ensino voltadas para alunos com deficiência incluídos 

em classes do ensino regular e de que a responsabilidade pelo apoio ao professor 

regente de classe cabe ao professor da SAAI, esses documentos são a base para que os 

alunos com DI tenham acesso ao currículo escolar.  
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Método 

 

A metodologia de pesquisa adotada caracterizar-se por um estudo de análise do 

documento Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência 

Intelectual – Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, PMSP, 2008), e das Orientações 

Curriculares- Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I 

(SÃO PAULO, SME, 2007)  realizada com base nas contribuições de Vigotski, em 

especial os conceitos de zona de desenvolvimento proximal, processos de mediação e 

exploração da capacidade de abstração dos alunos com deficiência intelectual. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Secretaria Municipal de Educação, através da equipe da Diretoria de 

Orientações Técnicas – DOT Especial, com o objetivo de discutir as melhores ações de 

acesso ao currículo escolar pelos alunos com deficiência intelectual incluídos nas salas 

de aula comum, implementa um documento norteador para a avaliação destes alunos 

matriculados no Ensino Fundamental I, denominado Referencial sobre Avaliação de 

Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual (SÃO PAULO, SME, 2008), que tinha 

o objetivo de subsidiar o professor e toda equipe escolar na avaliação e 

acompanhamento da aprendizagem escolar dos alunos com deficiência intelectual 

matriculados na escola, decorrentes do documento Orientações Curriculares- Proposição 

de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental – CICLO I (SÃO 

PAULO, SME, 2007), elaboradas para subsidiar o trabalho docente  para o Ensino 

Fundamental I em geral. 

 Fundamentado nas implicações da Teoria Histórico Cultural, a partir dos estudos 

de Vigotski, o Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na área da Deficiência 

Intelectual – RAADI (SÃO PAULO, SME, 2008) destaca que o ensino escolar é  

favorecedor do desenvolvimento e pode levar a criança a um estágio 

mais complexo de interação, comportamento e funcionamento 

intelectual. (...) Cabe à escola criar as condições necessárias para o 
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desenvolvimento do aluno e para a superação de seu próprio limite.  

(SÃO PAULO, SME, 2008, p.23). 

 

De acordo com esse documento, a escola tem a tarefa de levar os alunos com 

deficiência intelectual à inserção cultual, significando suas atitudes, sua fala, seu 

desenho, suas produções e sua aprendizagem (SÃO PAULO, SME, 2008), cabendo à 

escola e aos professores: 

Aproximá-los dos outros, não afastá-los; levá-los ao 

conhecimento, não negar-lhes; conhecer seus processos de 

aprendizagem e sua peculiaridade, enfatizarem suas competências e 
suas conquistas e não compará-los e diminuí-los frente aos outros 

(SÃO PAULO, SME, 2008, p.26). 

 

Nesse sentido, a possibilidade de acesso ao currículo escolar pelo aluno com 

deficiência intelectual, matriculado na escola regular, remete às questões das 

potencialidades de cada um através da mediação pedagógica. 

 Segundo a Associação Americana de Incapacidades Intelectuais e do 

Desenvolvimento (AAIDD, 2006)
53

 a deficiência intelectual é uma incapacidade 

caracterizada por uma limitação significativa no funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo,  expressa em habilidades conceituais, sociais e práticas, 

originada antes dos 18 anos de idade. De acordo com a AAIDD (2002), a incapacidade 

relaciona-se a uma limitação pessoal que representa desvantagem substancial com 

respeito ao funcionamento em sociedade. De acordo com Milanez (2008), a 

incapacidade deve ser considerada dentro de um contexto ambiental, de fatores pessoais 

e da necessidade de suportes individualizados. Conforme a autora: 

O funcionamento intelectual geral é definido pelo quociente de 

inteligência (QI ou equivalente) obtido mediante avaliação com um ou 

mais testes de inteligência padronizados e de administração 

individual. Um funcionamento intelectual significativamente abaixo 
da média é definido como um QI de cerca de 70 ou menos 

(aproximadamente dois desvios-padrão abaixo da média). (...) 

Portanto, é possível diagnosticar a deficiência intelectual em 
indivíduos com QIs entre 70 e 75, que exibem déficits significativos 

no comportamento adaptativo. O funcionamento adaptativo pode ser 

influenciado por vários fatores, incluindo educação, motivação, 
características de personalidade, oportunidades sociais e vocacionais e 

transtornos mentais e condições médicas gerais, que podem coexistir 

com a deficiência intelectual (MILANEZ, 2008, p.46). 

                                                             
53 A Associação Americana de Incapacidades Intelectuais e do Desenvolvimento (AAIDD)  é a antiga 

Associação Americana de Deficiência Intelectual (AAMR). 
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Apesar do sistema da AAMR ser adotado como referência para classificar a 

deficiência intelectual, Vigotski (2007, p. 100) questiona os testes diagnósticos 

colocando que o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 

processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as 

cercam. Para ele, portanto, o uso de testes: 

Determina o nível de desenvolvimento mental no qual o 

processo educacional deveria se basear e cujos limites não deveriam 

ser ultrapassados. Esse procedimento orientava o aprendizado em 
direção ao desenvolvimento de ontem, em direção aos estágios de 

desenvolvimento já completados. O erro deste ponto de vista foi 

descoberto mais cedo na prática do que na teoria (Vigotski, 2007, 
p.101).  

 

Vigotski (2007) critica os estudos que consideravam os deficientes intelectuais
54

 

incapazes de ter pensamentos abstratos, em que o ensino deveria se basear no uso de 

métodos concretos: 

Demonstrou-se que o sistema de ensino baseado somente no 

concreto – um sistema que elimina do ensino tudo aquilo que está 

associado ao pensamento abstrato- falha em ajudar as crianças 

retardadas a superar as suas deficiências inatas, além de reforçar essas 
deficiências, acostumando as crianças exclusivamente ao pensamento 

concreto e suprindo, assim, os rudimentos de qualquer pensamento 

abstrato que essas crianças ainda possam ter (Vigotski, 2007, p.101). 
 

O autor considera que a escola deveria fazer todo esforço para levar as crianças 

com deficiência intelectual à elaboração de pensamentos abstratos, desenvolvendo nelas 

o que está intrinsecamente faltando no seu próprio desenvolvimento; assim  

o concreto passa agora a ser visto somente como um ponto de apoio 

necessário e inevitável para o desenvolvimento do pensamento 
abstrato – como um meio, e não como um fim em si mesmo (Vigotski, 

2007, p.102). 

 

Assim, Vigotski (2007) discorre sobre o “bom aprendizado” que não deve estar 

baseado nos níveis de desenvolvimento que já foram atingidos, mas naquele que se 

adianta ao desenvolvimento, através da zona de desenvolvimento proximal. Neste 

aspecto o autor coloca que 

                                                             
54 Vigotski (2007) apresentava o termo crianças mentalmente retardadas, hoje designadas crianças com 

deficiência intelectual. 
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o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, 

que são capazes de operar somente quando a criança interage com 

pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 
companheiros (Vigotski, 2007, p.103). 

 

O autor aponta que o aprendizado não é desenvolvimento, entretanto 

O aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal 

do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas (Vigotski, 

2007, p.103). 

 

O autor enfatiza que o desenvolvimento nas crianças nunca acompanha o 

aprendizado escolar da mesma maneira existindo relações dinâmicas altamente 

complexas entre os processos de desenvolvimento, que devem estar baseados no 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, conceituado como 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (Vigotski, 2007, p.97). 

 

A zona de desenvolvimento proximal contém funções que estão em processo de 

maturação, assim  

aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 

com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã 
(Vigotski, 2007, p. 98). 

 

Portanto, a escola possui um papel importante para o desenvolvimento das 

crianças com deficiência intelectual, inseridas, hoje, dentro de uma política nacional de 

inclusão escolar. Para compreendermos o contexto da constituição das Orientações 

Curriculares- Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental 

– CICLO I (SÃO PAULO, SME, 2007) e do Referencial sobre Avaliação de 

Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual (SÃO PAULO, SME, 2008) na rede 

pública de educação no município de São Paulo, discutiremos inicialmente as políticas 

públicas de Inclusão das pessoas com deficiência. 

O instrumento de avaliação implementado pela SME/SP traz subsídios sobre o  

desenvolvimento atual do aluno incluídos na sala de aula e as necessidades de 
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adequação para que ele compreenda o currículo escolar, através dos conhecimentos 

que ela é capaz de fazer, mesmo com a mediação do professor ou dos colegas da sala 

de aula. 

Os indicadores avaliativos presentes no Referencial da Aprendizagem são 

composto de três áreas: a Instituição Escolar: Análise da Necessidade de Adequações 

Específicas – esta parte consta da análise das seguintes dimensões: a instituição escolar 

e a análise do contexto de aprendizagem; as Áreas do desenvolvimento do aluno com 

deficiência intelectual: aspectos da percepção, motricidade, desenvolvimento verbal, 

memória e desenvolvimento sócio-afetivo; e, as Áreas curriculares do 1º ao 5º ano: a 

partir das expectativas de aprendizagem geral e conta com os componentes curriculares 

de Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e Sociedade, Artes e Educação Física. 

Na área Avaliação da Instituição escolar é realizada uma pesquisa sobre o aluno 

e suas necessidades dentro da unidade escolar, portanto ele se subdividida em três 

partes: I – Conhecimento prévio sobre o aluno; II – Definição das necessidades 

específicas do aluno; e III – Definição do cronograma de ações. E, no item Avaliação do 

Contexto de aprendizagem, são analisados também três aspectos: I – Sala de aula, II – 

Recursos de ensino e aprendizagem; e III – Estratégias metodológicas. 

Para realizar a análise da aquisição do conteúdo escolar dos alunos com 

deficiência intelectual, a área Áreas Curriculares, que se refere ao componente 

curricular de Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e Sociedade, o professor deve 

utilizar a legenda abaixo diante das expectativas presentes na avaliação: RS – realiza 

satisfatoriamente; RP – realiza parcialmente; CA – realiza com ajuda; NAG – conteúdo 

não apresentado ao grupo; NAA – conteúdo não apresentado ao aluno; NR – não 

realiza. 
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Quadro 1 – Expectativas gerais na área de Língua Portuguesa para o 1º Ano 

do Ensino Fundamental. 

AREAS CURRICULARES: LINGUA 

PORTUGUESA – 1º ano do Ensino Fundamental 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

LEITURA 

 
   

Expectativas gerais - Leitura 
1º 

bim 

2º 

bime 

3ºbim 4º bim 

 

P1* - Relacionar o gênero à situação concreta. Por 

exemplo: receita, bilhete,  conto,  notícia, gibi, música. 

 

    

 

P2* - Ler textos de seu cotidiano de maneira hipotética 

apoiando-se na ilustração. 

 

    

 

P4 - Estabelecer a relação entre o título e o corpo do 

texto ou entre as imagens (fotos, ilustrações) e o corpo 

do texto, reconhecendo o assunto do texto. 

 

    

P11* - Recuperar informações explícitas mesmo que 

através de desenho, imagens ou relato oral. 

 

    

P*Apresentar postura de leitura, folheando portadores 

de textos da direita para a esquerda, acompanhando 

com o dedo. 

    

P*Ler hipoteticamente para os colegas, a partir do 

sentido das ilustrações. 

    

P*Reconhecer espaço onde ocorrem os eventos 

narrados: se história ocorre no campo, na cidade, na 

escola, no jardim, etc. 

    

 

O quadro faz um pequeno recorte da avaliação na área de Língua Portuguesa em 

Leitura, que o professor do primeiro ano, com aluno com deficiência intelectual, deve se 

basear quanto às expectativas de aprendizagem. As expectativas podem sofrer 

alterações, pois se espera que o aluno com deficiência intelectual possa, como os outros, 

atingir aquela expectativa. Foi utilizado o asterisco para demonstrar que a expectativa 

de aprendizagem foi alterada ou incluída. Os alunos devem ser avaliados 

bimestralmente ao longo do ano letivo. 

As áreas de Artes e Educação Física os professores avaliam de forma descritiva 

o desempenho/ avanço dos alunos nas suas disciplinas durante o período avaliado, 
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relatando ou descrevendo as competências observadas, tendo como indicativo o 

próprio material de Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem, do Ensino Fundamental I. 

Através do quadro 2 foi realizada um cotejamento das expectativas para o 1º ano 

em Língua Portuguesa relacionadas à leitura para refletirmos sobre o que se espera dos 

alunos com deficiência intelectual: 

 

Quadro 2 – Cotejamento das expectativas de aprendizagem presentes nas 

Orientações Curriculares e no Referencial de Avaliação da Aprendizagem dos alunos 

com Deficiência Intelectual do 1º Ano na área de Língua Portuguesa em Leitura. 

 

Orientações Curriculares RAADI 

Quadro-síntese dos gêneros indicados para o 1º ano 

Gêneros frequentados em atividades permanentes ou 

ocasionais: Receita, lista, carta, verbete de curiosidades, 

verbete de enciclopédia infantil, manchete, notícia, conto 

tradicional, conto acumulativo, literatura infantil, cantiga, 

trava-língua, adivinha, trova. 

Gêneros selecionados para estudo e aprofundamento em 

sequências didáticas ou projetos: Bilhete/recado; 

diagrama/explicação; legenda/comentário de notícia; conto 

de repetição; parlenda/regras de jogos e brincadeiras. 

 

P1 - Relacionar o gênero à situação comunicativa e ao 

suporte em que circula originalmente –  

Expectativas conforme os gêneros indicados para o 1º 

Ano 

 P1 – Relacionar o bilhte à situação comunicativa e ao 

suporte em que circula originalmente (Esfera cotidiana – 

Receita, lista, carta). 

 P8 – Relacioanr o diagrama à situação comunicativa e ao 

suporte em que circula originalmente (Esfera escolar – 

verbetes de curiosidade, verbete de enciclopédia infantil). 

P15 – Relacionar a legenda à situação comunicativa e ao 

suporte em que circula originalmente ( Esfera Jornalística – 

manchete, notícia). 

P 22 – Relacionar o conto de repetição à situação 

comunicativa e ao suporte em que lcircula originalmente 

(Esfera literária (prosa) – conto tradicional, conto 

acumulativo, literatura infantil). 

P 30 – Relacionar a parlenda à situação comunicativa e ao 

P1* - Relacionar o gênero à 

situação concreta. Por 

exemplo: receita, bilhete,  

conto,  notícia, gibi, música. 
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suporte em que circula originalmente (Esfera literária (verso) 

– cantiga, trava-língua, adivinha, trova). 

P2 - Ler textos ajustando o falado ao escrito ou apoiando-se 

na ilustração.  

Expectativas conforme os gêneros indicados para o 1º 

Ano 

P 24 – Ler contos de repetição ajustando o falado ao escrito 

ou apoiando-se na ilustração(Esfera literária (prosa) – conto 

tradicional, conto acumulativo, literatura infantil). 

P 31 – Ler parlenda ajustando o falado ao escrito (Esfera 

literária (verso) – cantiga, trava-língua, adivinha, trova). 

P2* - Ler textos de seu 

cotidiano de maneira 

hipotética apoiando-se na 

ilustração. 

 

P4 - Estabelecer a relação entre o título e o corpo do texto ou 

entre as imagens (fotos, ilustrações) e o corpo do texto, 

reconhecendo o assunto do texto.  

Expectativas conforme os gêneros indicados para o 1º 

Ano 

 

P10 – Estabelecer relação entre o título e o texto ou entre as 

imagens (foto e ilustrações) e o texto em voz alta pelo 

professor (Esfera escolar – verbetes de curiosidade, verbete 

de enciclopédia infantil). 

P17 – Estabelecer relação entre a imagem (foto e ilustração) 

e o texto lido em voz alta pelo professor ( Esfera Jornalística 

– manchete, notícia). 

P4 - Estabelecer a relação 

entre o título e o corpo do 

texto ou entre as imagens 

(fotos, ilustrações) e o corpo 

do texto, reconhecendo o 

assunto do texto. 

 

P11 - Recuperar informações explícitas  

Expectativas conforme os gêneros indicados para o 1º 

Ano 

P2 – Recuperar informações explícitas (Esfera cotidiana – 

Receita, lista, carta). 

P9 – Recuperar informações explicitas (Esfera escolar – 

verbetes de curiosidade, verbete de enciclopédia infantil). 

 P16 – Recuperar informações explícitas 

 ( Esfera Jornalística – manchete, notícia). 

 P23. – Recuperar informações explícitas (Esfera literária 

(prosa) – conto tradicional, conto acumulativo, literatura 

infantil). 

P11* - Recuperar informações 

explícitas mesmo que através 

de desenho, imagens ou relato 

oral. 

 

 P*Apresentar postura de 

leitura, folheando portadores 

de textos da direita para a 

esquerda, acompanhando com 

o dedo. 

 P*Ler hipoteticamente para os 
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colegas, a partir do sentido das 

ilustrações. 

 P*Reconhecer espaço onde 

ocorrem os eventos narrados: 

se história ocorre no campo, na 

cidade, na escola, no jardim, 

etc. 

 

Cotejando as expectativas para o 1º ano e a avaliação norteadora de uma prática 

pedagógica com os alunos com deficiência intelectual incluídos nas salas de aula regular 

temos uma supressão de expectativas.  

 

Considerações Finais 

 

 A proposta de avaliação dos alunos com deficiência intelectual incluídos nas 

salas de aula regular constitui-se como um norteador de práticas pedagógicas que 

respondam às especificidades destes alunos. Mesmo não considerando a singularidade 

de cada aluno, oferece subsídios para o professor avaliar as expectativas de 

aprendizagem dos conteúdos curriculares para o seu ano/ série. 

 Através deste Referencial os alunos com deficiência são colocados como 

sujeitos capazes de avançar na aprendizagem formal dos conteúdos escolares, quando 

valorizadas suas diferenças e oferecidas as condições para o acesso ao conteúdo escolar. 
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Resumo 

Para que a escola consiga se organizar para possibilitar a aprendizagem de todos os 

alunos é necessário investimento na qualidade da educação. A formação dos professores 

para atuarem no apoio pedagógico aos alunos com deficiência deve ser observada como 

primordial para o acesso dessa demanda na escola. A Secretaria de Educação do 

Município de São Paulo comunicou através de Diário Oficial a abertura de curso de pós-

graduação Lato Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das 

Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual”, a ser ministrado pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília -  Unesp/ Marília, 

considerando o Decreto nº 45.652 de 23 de dezembro de 2004, em consonância com a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Os cursos foram oferecidos desde 

2006 até 2012, para a formação dos professores para o atendimento e apoio aos alunos 

com deficiência incluídos nas salas de aula regular. A formação em educação especial, 

dos professores, na área da deficiência intelectual, está presente nas políticas públicas 

inclusivas proposta pela Secretaria Municipal de Educação, na sua maioria, realizado 

através do curso de formação, ora mencionado. Assim é necessário compreender quais 

foram os objetivos da proposta implementada pela Secretaria Municipal de Educação 

para a formação dos professores em exercício na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Este estudo tem como objetivo apresentar a política de formação dos professores em 

educação especial do Município de São Paulo, através do Curso de pós-graduação Lato 

Sensu ministrado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

campus Marília -  Unesp/ Marília. A metodologia de pesquisa adotada caracteriza-se por 

um estudo qualitativo e quantitativo envolvendo uma análise documental, a partir de um 

levantamento geral de todos os professores de educação especial das Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão, através da política de formação da SME, após 2006. 

Palavras-Chave – Formação de professores; deficiência intelectual; educação especial. 

Abstract 

So that the school can organize to enable the learning of all students is necessary to 

invest in the quality of education . The training of teachers to work in educational 

support to students with disabilities should be seen as paramount to access this demand 

in school . The Secretary of Education of São Paulo announced through the Official 

Gazette of the opening of a postgraduate Sensu Lato : " Training of Teachers in Special 
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Education Areas of Auditory Disabilities , Physical , Mental and Visual " to be taught 

by University Estadual Paulista " Júlio de Mesquita Filho " campus Marília - UNESP / 

Marilia , whereas Decree No. 45.652 of December 23, 2004 , in accordance with 

Resolution CNE / CP nº 1 of 18 February 2002. The courses were offered from 2006 to 

2012 , for the training of teachers for the care and support of students with disabilities 

included in regular classrooms . Training for special education teachers in the area of 

intellectual disability is present in inclusive public policies proposed by the Municipal 

Education , mostly accomplished through the training course , sometimes mentioned . 

So it is necessary to understand what were the objectives of the proposal implemented 

by the Municipal Education for the training of practicing teachers in the City of São 

Paulo . This study aims to present the policy of teacher training in special education in 

São Paulo , through the course of postgraduate taught Sensu Lato from Universidade 

Estadual Paulista " Júlio de Mesquita Filho " campus Marília - UNESP / Marilia . The 

research methodology used is characterized by a qualitative and quantitative study 

involving a documentary analysis , from a general survey of all special education 

teachers of Meeting Support and Monitoring Inclusion through the training of SME 

policy , after 2006. 

Keywords - teacher training ; intellectual disabilities , special education . 

 

Introdução 

 

A formação do professor para atuar nas escolas regulares tem sido objeto de 

estudo de diversas pesquisas com diferentes enfoques na área educacional. Este estudo 

discutirá a importância da formação em educação especial e as políticas públicas para 

sua implementação no município de São Paulo/ Brasil. 

Com a perspectiva da Educação Inclusiva, as questões relacionadas à formação 

do professor em Educação Especial estão dispostas nas políticas nacionais e tem sido 

apresentada de diferentes formas, conforme as disposições dos estados e municípios 

para o atendimento à demanda de alunos com deficiência. 

Saviani (2009) ao contextualizar historicamente a formação de professores 

destaca a falta de clareza da formação do professor para atuar na Educação Especial.  A 

trajetória de formação dos professores estava configurada em uma formação inicial, 

contudo a Resolução CNE nº 01/2006 (BRASIL, 2006b) que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNs) extinguiu em seu artigo 10, 
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as habilitações criadas pelo Parecer CFE nº 252/6957, normatizando a formação em 

Educação Especial através de cursos de especialização Lato Sensu. 

O autor critica esta menção e coloca este fato como um retrocesso em relação ao 

período inaugurado em 1946 com a Lei Orgânica do Ensino Normal e preconiza a 

importância do tema para que essa área não continue desguarnecida diante das virtudes 

da educação inclusiva que povoam os documentos oficiais e a literatura educacional nos 

dias de hoje (SAVIANI, 2009). 

Na mesma direção de análise de acordo com Oliveira (2004), algumas 

impropriedades vêm sendo cometidas na forma de compreender e interpretar como se daria 

a formação do professor de Educação Especial. A autora saliente que, 

 

Falar de uma educação inclusiva que pressupões, entre outras 

coisas, a inserção de alunos com deficiência em classes comuns do 

ensino regular, é falar de uma pedagogia de suporte para que as 
diferenças não sejam meros pretextos para a não-aprendizagem. 

Assim, formar professores competentes e qualificados pode ser o 

alicerce para que se garanta o desenvolvimento das potencialidades 
máximas de TODOS os alunos, entre eles, os com deficiência 

(OLIVEIRA, 2004, p.240). 

 

Contudo, política de formação de professores em Educação Especial não é 

garantida na formação inicial, alicerçada nos princípios da educação inclusiva, assim  a 

inserção de disciplinas ou componentes curriculares nos cursos de Pedagogia, não 

garantem discussões político-educacionais e estudos aprofundados sobre o significado 

da deficiência em contextos comuns do ensino regular, não assegurando a competência 

técnica necessária para que o professor possa tratar adequadamente as diferenças nos 

contornos pedagógicos (OLIVEIRA, 2009, p. 264).  

Freitas (2006) descreve claramente a posição dos professores frente à educação 

das pessoas com necessidades educacionais, que devem rever a sua própria formação, os 

seus referenciais teórico-metodológicos, os incentivando face ao enfrentamento da 

                                                             
57 O Parecer CFE n° 252/1969 dispunha sobre a organização e funcionamento do Curso de Pedagogia e 

assegurava a possibilidade de obtenção do título de Especialista, mediante complementação de estudos. O 

Parecer 252/1969 institui no curso, a ideia de polivalência, a parte comum necessária a todo e qualquer 

profissional da área e outra parte diversificada em função de habilitações específicas. 
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diversidade social e das diferenças de seus alunos, a buscar uma formação continuada 

e, acima de tudo, uma transformação da cultura pedagógica.  

Para a obtenção do ideário da Educação Inclusiva é necessária a formação 

docente inspirada em princípios da educação para a diversidade, voltando o olhar ao 

outro, e no respeito às suas diferenças em sala de aula, para que os alunos com 

necessidades educacionais especiais obtenham bons desempenhos escolares e prazer no 

ato de aprender. A autora conclui que para incluir todas as pessoas numa realidade dos 

mesmos direitos, a sociedade deve ser modificada, a partir do entendimento de que, ela 

é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. 

A inserção de alunos com deficiência na rede regular de ensino deve ser 

garantido através da formação dos professores. A inclusão, muitas vezes, demanda 

ações específicas, como por exemplo, a adequação do conteúdo escolar, onde somente 

através dela teremos garantido o sucesso acadêmico do aluno com deficiência na sala 

regular. Para isto a presença do professor especializado no ambiente escolar é essencial. 

Bruno e Heymeyer salientam a necessidade de professores empenhados na 

interação, acolhida e escuta de crianças com necessidades educacionias especiais, 

professores interessados em compreender suas necessidades e desejos, disponíveis para 

interpretar suas formas de expressão e comunicação que, muitas vezes, diferenciam-se 

das demais crianças da mesma faixa etária. Conforme as autoras “professores desejosos 

de querer ajudá-las” (2003, p.13).  

Conforme Bueno (1999), 

[...] os professores do ensino regular não possuem preparo mínimo 

para trabalharem com crianças que apresentem deficiências evidentes 

e, por outro, grande parte dos professores do ensino especial tem 
muito pouco a contribuir com o trabalho pedagógico desenvolvido no 

ensino regular, na medida em que têm calcado e construído sua 

competência nas dificuldades específicas do alunado que atende, 

porque o que tem caracterizado a atuação de professores de surdos, de 
cegos, de deficientes mentais, com raras e honrosas exceções, é a 

centralização quase que absoluta de suas atividades na minimização 

dos efeitos específicos das mais variadas deficiências (p.15). 

 

A falta de formação para a atuação no ensino regular com os alunos com 

deficiência está presente na realidade das escolas. Assim, percebemos um retrocesso ao 

extinguir as habilitações na formação inicial, pois as instituições nos cursos Lato Sensu 
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têm a “liberdade” de elaborar seu currículo apresentando em uma carga horária 

mínima de horas para a formação em Educação Especial, não garantindo o vínculo na 

formação pedagógica para suprir as necessidades dos alunos com deficiência nas salas 

de aula regular. 

Para que a escola consiga se organizar para possibilitar a aprendizagem de todos 

os alunos é necessário investimento na qualidade da educação. A formação dos 

professores para atuarem no apoio pedagógico aos alunos com deficiência deve ser 

observada como primordial para o acesso dessa demanda na escola. 

O Parecer CNE/CEB nº 17/2001, indica a necessidade de uma avaliação 

pedagógica dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, para 

identificar como está o processo educativo, legitimando a criação de serviços de apoio 

pedagógico especializado, responsabilizando a escola para o melhor atendimento às 

necessidades educacionais de seus alunos, devendo a cada unidade diagnosticar sua 

realidade e a viabilização dos melhores serviços para favorecer o sucesso escolar de 

todos. 

Os dados do Censo Escolar de 2006 (MEC/INEP) registram que a participação 

do atendimento inclusivo cresceu, no Brasil, passando dos 24,7% em 2002 para 46,4% 

em 2006. 

A importância da Educação Especial no Brasil fez surgir a Resolução do CNE/ 

CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, fixando as diretrizes curriculares para a formação 

de professores da educação básica em nível superior.  

Conforme os dados do Censo Escolar do Ministério da Educação (MEC/INEP), 

em 2006, 54.625 professores foram formados na Educação Especial, sendo 343 com 

Ensino Fundamental, 13.183 com Ensino Médio e 41.099 com Ensino Superior, sendo 

que  23.887 professores tiveram curso de no mínimo 40 h, para atenderem alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais no Ensino Fundamental, 5.312 na Pré-Escola, 

1.391 na Creche, 613 na Educação de Jovens e Adultos, 4.723 no Ensino Médio e 

somente 613 professores na Educação Profissional. A formação de professores para o 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais requer profissionais 

realmente especializados para um atendimento de qualidade, os cursos de 40 h. não 
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conseguem formar educadores na dimensão dos estudos necessários para esse real 

atendimento. 

O Atendimento Educacional Especializado regulamentado pelo Decreto nº 6571 

de 17/09/2008, dispõe que, 

 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base 

de sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o 

exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa 

formação possibilita a atuação no atendimento educacional 
especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar 

da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, 

os centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de 
acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes 

hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e 

recursos da educação especial. Esta formação deve contemplar 
conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em 

vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, 

visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a 

promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. (BRASIL, 
2008, p.17 & 18). 

 

A Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC) 

em parceria com a Secretaria de Educação à Distância têm oferecido o Curso de 

Formação Continuada à Distância de Professores para o Atendimento Educacional 

Especializado. Esta formação continuada está presente nas propostas educacionais como 

forma de assegurar o atendimento e o apoio aos alunos incluídos nas escolas regulares, 

contudo alicerçado em uma formação com redução de custos. Conforme Freitas (2007), 

 

Este modelo, desenvolvido à distância através de mídias 

interativas e novas tecnologias da informação e comunicação, se 
organiza em projetos de cursos que partem do trabalho dos 

professores, exclusivamente em sua dimensão prática, reduzindo as 

possibilidades de mediação pedagógica necessária no processo de 
ensino, e não se sustenta quando confrontado com as condições de 

produção da vida material e da organização da escola e da educação, 

que demandam outras habilidades, capacidades e competências de 

seus educadores. (FREITAS, 2007, p.4) 

 

Percebe-se uma fragilidade da formação nacional em formar professores à 

distância. A autora aponta os riscos existentes nas propostas formativas com estas 
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caracterizações. Conforme Freitas (2007), as ações do MEC têm se pautado pela 

continuidade de programas de caráter continuado e compensatório, destinados à 

formação de professores leigos, em exercício a distância, em cooperação com os 

sistemas de ensino. 

Diferente da perspectiva nacional focado nos cursos de Atendimento 

Educacional Especializado, como modelo previsto pelo Ministério da Educação, através 

de cursos à distância, formando professores para atuarem nas salas multifuncionais, nas 

diferentes deficiências, a Prefeitura Municipal de São Paulo traça uma política de 

formação diferencial de professores. Nesta perspectiva, o professor é formado para atuar 

na área específica da deficiência intelectual, auditiva, visual e física, como 

apresentaremos trataremos adiante.  

O Decreto Municipal n° 45.415/2004 estabelece diretrizes para a Política de 

Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino e é complementada através da 

Portaria Municipal n° 5.718/2004, regulamentando os serviços de educação especial do 

município de São Paulo, os prestados pelo Centro de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão (CEFAI), constituídos pelo Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

(PAAI) e Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI). O CEFAI está 

localizado nas Diretorias Regionais de Educação constituindo, 13 CEFAIs ao todo, com 

as seguintes atribuições: 

I - manter estrutura adequada e disponibilizar recursos materiais 

às Unidades Educacionais que assegurem o desenvolvimento de ações 
voltadas ao serviço de apoio e acompanhamento pedagógico itinerante 

e o suporte do processo inclusivo no âmbito das Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino;  

II - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações 
formativas nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino;  

III - acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido nas 

instituições de Educação Especial conveniadas à Secretaria Municipal 
de Educação;  

IV - promover o levantamento das necessidades da região por 

meio de mapeamento da população que necessita de apoio 

especializado, otimizando o uso dos serviços públicos municipais 
existentes, visando ampliar e fortalecer a Rede de Proteção Social no 

âmbito de cada Subprefeitura;  

V - implementar as diretrizes relativas às políticas de inclusão, 
articular as ações intersetoriais e intersecretariais e estabelecer ações 

integradas em parceria com Universidades, ONG, Conselho Municipal 

da Pessoa Deficiente - CMPD e outras instituições;  
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VI - desenvolver estudos, pesquisas e tecnologias em Educação 

Especial e divulgar produções acadêmicas e projetos relevantes 

desenvolvidos pelos educadores da Rede Municipal de Ensino;  
VII - desenvolver Projetos Educacionais vinculados ao 

atendimento das necessidades educacionais especiais de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos e suas famílias a partir de estudos 
relativos à demanda; VIII - dinamizar as ações do Projeto Político 

Pedagógico das Unidades Educacionais relativas à Educação Especial, 

objetivando a construção de uma educação inclusiva;  

IX - promover ações de sensibilização e orientação à 
comunidade, viabilizando a organização coletiva dos pais na conquista 

de parceiros;  

X - discutir e organizar as ações de assessorias e/ou parcerias de 
forma a garantir os princípios e diretrizes da política educacional da 

SME;  

XI - realizar ações de formação permanente aos profissionais 
das Unidades  

Educacionais por meio de oficinas, reuniões, palestras, cursos e 

outros;  

XII - sistematizar, documentar as práticas e contribuir na 
elaboração de políticas de inclusão;  

XIII - elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado 

de suas ações, divulgando-o e mantendo os registros e arquivos 
atualizados (SÃO PAULO, Portaria n° 5.718/ 2004, art. 7°) 
. 

 

Conforme o artigo 6° parágrafo único do Decreto municipal n° 45.415/2004 o 

serviço de Educação Especial será desempenhado por profissionais integrante da 

carreira do magistério, com comprovada especialização ou habilitação em Educação 

Especial. 

Para efetivar esta Política de atendimento a alunos com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/ superdotação, presente 

nas normativas dos Decretos e das Portarias da Secretaria Municipal de Educação, em 

consonância aos princípios da inclusão escolar, a prefeitura efetiva através da 

autorização do Secretário de Educação, a concorrência pública para a oferta de cursos 

Lato Sensu para a formação dos professores em exercício.  

A Secretaria de Educação do Município de São Paulo formalizou o convênio 

com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília -  

Unesp/ Marília comunicando através de Diário Oficial a abertura de curso de pós-

graduação Lato Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das 

Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual”, considerando o Decreto nº 45.652 de 
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23 de dezembro de 2004, em consonância com a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002. A formação dos professores, em exercício, para o atendimento e 

apoio aos alunos com deficiência incluídos nas salas de aula regular teve a sua primeira 

turma formada em 2007. 

Os docentes formados neste curso tinham como objetivo atender a necessidade 

da rede para a atuação nos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão como 

PAAI
58

, realizando o serviço itinerante através de apoio e acompanhamento pedagógico, 

em visitas periódicas às Unidades de Ensino, trabalhando junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, professores, equipe técnica, quadro de apoio e 

família, e na SAAI
59

 – salas de apoio e acompanhamento à inclusão, instalada junto às 

                                                             
58 São atribuições do Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI), conforme a Portaria n° 

5.718/ 2004 I. promover continuamente a articulação de suas atividades com o Projeto de Trabalho do 

CEFAI, visando ao pleno atendimento dos objetivos nele estabelecidos; II. efetuar atendimento: a. 

individual ou em pequenos grupos de educandos e educandas, conforme a necessidade, em horário 

diverso do da classe regular em caráter suplementar ou complementar; b. no contexto da sala de aula, 

dentro do turno de aula do educando e educanda, por meio de trabalho articulado com os demais 

profissionais que com ele atuam; III. colaborar com o professor regente da classe comum no 

desenvolvimento de mediações pedagógicas que atendam às necessidades de todos os educandos e 

educandas da classe, visando a evitar qualquer forma de segregação e discriminação; IV. sensibilizar e 

discutir as práticas educacionais desenvolvidas, problematizando-as com os profissionais da unidade 

educacional em reuniões pedagógicas, horários coletivos e outros; V. propor, acompanhar e avaliar, 

juntamente com a equipe escolar, ações que visem à inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais; VI. orientar as famílias dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; VII. participar, com o Coordenador Pedagógico, Professor regente da classe 

comum, a família e demais profissionais envolvidos, na construção de ações que garantam a inclusão 

educacional e social dos educandos e educandas; VIII.manter atualizados os registros das ações 

desenvolvidas, objetivando o seu redimensionamento (art. 8.º). 

59 Conforme nova Portaria nº 2.496, de 02 de abril de 2012 regulamenta as Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - SAAIS integrantes do inciso II do  artigo 2º - projeto apoiar que compõe o 

decreto nº 51.778, de 14/09/10, que instituiu a política de atendimento de educação especial do programa 

inclui, no âmbito da secretaria municipal de educação de São Paulo. Em seu artigo 17 institui que as 

atribuições do professor de Educação Especial da Sala de Apoio e  Acompanhamento à Inclusão são: I – 

Elaborar, executar e avaliar o Plano de Atendimento Educacional Especializado do aluno, contemplando: 

a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos alunos; a definição e a 

organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento 

conforme as necessidades educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a sua 

carga horária; II – Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na SAAI, na classe comum e nos demais ambientes da escola, por meio 

de atuação colaborativa com professores, do trabalho articulado com os demais profissionais da Unidade 

Educacional e com as famílias; III – Produzir materiais didáticos e pedagógicos, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum, a 
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Unidades de Educação, que oferecem apoio pedagógico especializado complementar 

ou suplementar.  

Conforme os dados do Portal da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo
60

, atualmente existem 380 SAAIs estabelecidas nas escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, sendo que cerca de 80%, são salas para o atendimento de alunos 

com deficiência intelectual. 

A formação em educação especial, dos professores destas salas, na área da 

deficiência intelectual, está presente nas políticas públicas inclusivas proposta pela 

Secretaria Municipal de Educação, na sua maioria, realizado através do curso de 

formação, ora mencionado. Assim é necessário compreender quais foram os objetivos 

                                                                                                                                                                                   
partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo; IV - articular, acompanhar e orientar o 

trabalho dos professores em relação ao desenvolvimento dos alunos por meio de visitas sistemáticas às 

classes comuns onde estão matriculados os alunos que freqüentam a SAAI;  V – Estabelecer a articulação 

com os professores da sala de aula comum e com os demais profissionais que atuam na escola para a 

participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; VI – orientar os demais professores e as 

famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas 

habilidades e competências, promovendo sua autonomia e participação no ambiente  escolar e social em 

que vive; VII – desenvolver atividades próprias do Atendimento Educacional Especializado, de acordo 

com as necessidades educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

como primeira língua, para alunos com surdez; ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita, como 

segunda língua, para alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA; 

ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade para alunos 

cegos; ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de 

atividades de vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas 

habilidades/superdotação; e promoção de atividades para o desenvolvimento das funções mentais 

superiores; VIII – elaborar o plano de acompanhamento individual do aluno; IX – manter atualizada as 

Fichas de Registros da SAAI e o controle de frequência dos alunos; X – assegurar no Plano de Trabalho 

da SAAI e da Unidade, quando o aluno tendido pela SAAI for de outra escola, a articulação dos 

profissionais envolvidos em ambas as Unidades Educacionais; XI – participar das ações de Formação 

Continuada oferecidas pelo CEFAI e pela DOT/SME. 

60 Conforme os dados a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo é o maior 

sistema do país, com quase 1 milhão de alunos, 9,2% dos 10,8 milhões de habitantes 

da cidade. Com mais de 82 mil funcionários, entre educadores e pessoal de apoio, a 

rede tem 1.975 escolas espalhadas por todos os cantos da cidade administradas 

diretamente pela Secretaria Municipal de Educação. Acrescentam-se e elas as 310 

creches indiretas, operadas por entidades conveniadas, e os 711 convênios assinados 

com creches particulares e entidades alfabetizadoras. 
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da proposta implementada pela Secretaria Municipal de Educação para a formação 

dos professores em exercício na Prefeitura Municipal de São Paulo.  

Este estudo tem como objetivo apresentar a política de formação dos professores 

em educação especial do Município de São Paulo, através do Curso de pós-graduação 

Lato Sensu ministrado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

campus Marília -  Unesp/ Marília. 

Método 

Instrumentos 

A metodologia de pesquisa adotada caracterizar-se por um estudo qualitativo e 

quantitativo envolvendo uma análise documental, a partir de um levantamento geral dos 

professores de educação especial das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão. 

Assim, para este estudo apresentaremos o levantamento realizado em três Diretorias de 

Ensino da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 Também serviu como base documental de análise a proposta curricular do Curso de 

pós-graduação Lato Sensu Formação dos Professores em Educação Especial na Área da 

Deficiência Intelectual, ministrado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, campus Marília -  Unesp/ Marília. Instituição de Ensino Superior 

selecionada através de concorrência pública e que ministrou o curso de especialização 

nessa área no período de 2006 à 2012. 

Procedimento 

Após a devida autorização para a realização da pesquisa, foi identificado o 

número de professores que estão atuando nas salas de apoio e acompanhamento à 

inclusão de três Diretorias de Ensino do Município de São Paulo.  

Para a análise da proposta curricular do curso de pós-graduação Lato Sensu 

Formação dos Professores em Educação Especial na Área da Deficiência Intelectual, 

ministrado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus 

Marília -  Unesp/ Marília, foi selecionada a quarta edição do curso para compreender 

como o curso foi estruturado e quais os objetivos nele contidos dentro da Política de 

Formação de Professores para a atuação nas salas de apoio e acompanhamento à 

Inclusão na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Resultados e Discussão 



 

Parte II |Pág. 2056  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Segundo dados divulgados pelo IBGE sobre o  

Censo Populacional realizado em 2010, a população de São Paulo era de 11.253.503 

habitantes, com uma população estimada para 2013 de 11.821.876.   

 Com uma extensão territorial de 1.521,101Km² e 936.432
61

 alunos matriculados 

atualmente nas escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação necessitou 

articular as ações das 3.123 escolas municipais através de Diretorias Regionais. O 

Decreto n° 45.787/2005 cria 13 Diretorias Regionais de Educação conforme a tabela 

abaixo: 

Tabela 1 – Quantidade de alunos e escolas da Secretaria Municipal de São Paulo 

Diretoria 

Regional de 

Educação 

N° de 

Alunos 

Escolas de 

Educação 

Infantil 

Escolas de Ensino 

Fundamental 

Butantã 42.492 99 33 

Campo Limpo 112.561 207 72 

Capela do 

Socorro 

73.747 143 36 

Freguesia/ 

Brasilândia 

68.161 183 37 

Guaianases 76.267 250 36 

Ipiranga 60.507 187 36 

Itaquera 61.900 184 30 

Jaçanã/ 

Tremembé 

63.132 123 38 

Penha 57.985 165 38 

Pirituba 85.047 183 60 

Santo Amaro 56.423 112 35 

São Mateus 81.633 138 51 

São Miguel 86.598 178 47 

Total 936.432 2.113 546 

Fonte: Portal da SME – SP, 2013 

                                                             
61 Dados do Portal da SME-SP, em 30/08/2013. 
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Analisando a tabela e os dados contidos no Portal da Prefeitura Municipal de 

São Paulo, ela possui ao todo 2.659 escolas, sendo 546 de ensino fundamental e 2.113 

escolas de educação infantil diretas e indiretas, sendo 6 escolas municipais de educação 

bilíngue para surdos e 380 Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão estabelecidas 

nestas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

As 380 SAAIs são acompanhadas pelos Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão, instaladas dentro das Diretorias Regionais, portanto a 

Secretaria Municipal de Educação tem 13 Centros de Formação. Conforme o Decreto nº 

45.415 de 18 de outubro de 2.004 o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

- CEFAI, deverá ser composto por membros da Diretoria de Orientação Técnico-

Pedagógica das Diretorias Regionais de Educação, por Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - PAAI e por Supervisores Escolares ((SÃO PAULO, 

Decreto 45.415/2004, art. 5°). 

A Tabela 2 apresenta o número de Salas de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão das três regiões pesquisadas neste estudo. 

 

Tabela 2 – Número de Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão por região – 

Município de São Paulo - 2013 

Região Quantidade de SAAI 

Butantã 30 

Jaçanã/Tremembé 25 

Pirituba 46 

  Fonte: Extraído e adaptado de SME – SP, 2013. 

 Analisando as duas tabelas apresentadas é possível notar que as regiões do 

Butantã e do Jaçanã/Tremembé possuem uma diferença pequena conforme o número de 

salas para o atendimento dos alunos com deficiência. A região de Pirituba apresenta um 

número superior de salas, correspondendo às necessidades da região, pois apresenta um 

número maior de alunos matriculados nas escolas. 

 As salas de SAAI existentes no município estão categorizadas nas modalidades 

da deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva e, 



 

Parte II |Pág. 2058  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

recentemente foi contemplado pelo Programa de implantação de salas de recursos 

multifuncional do Ministério da Educação  - MEC. 

 Para a abertura e funcionamento das salas de apoio e acompanhamento à 

inclusão a Secretaria Municipal de Educação necessitava formar os professores na área 

da educação especial, portanto foi oferecido em nível de pós-graduação Lato Sensu, o 

Curso de Especialização na área da Educação Especial. 

Oliveira (2010a) afirma que, devido ao distanciamento entre as propostas de 

formação e a realidade concreta vivida pelos professores, nas escolas, surge a necessidade 

de formação continuada. 

A formação dos professores para a atuação nas salas de apoio e 

acompanhamento à inclusão; nas escolas municipais de educação bilíngue para surdos; 

e professores de apoio e acompanhamento à inclusão, foi oferecida pela Secretaria 

Municipal de Educação à partir de 2006. A formação em nível de pós-graduação Lato 

Sensu, em Curso de Especialização na área da Educação Especial, através de convênio 

com a Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, campus de Marília foi oferecido para 

as diferentes áreas da deficiência: intelectual, física, auditiva e visual. O curso formou 

cerca de 500 professores, tendo ocorrido em quatro edições. 

Oliveira e Del-Masso (2013) enfatizam que: 

Investir em la formación de profesores es una de las grandes 

posibilidades viables para que podamos, realmente, transformar la 
situación cotidiana escolar, ya sea en relación a las prácticas 

pedagógicas, o en la dimensión político-administrativa, de modo que 

el entorno escolar se maneje com naturalidad con la diversidad, la 
diferencia, la discapacidad, y, finalmente, que esos <formadores> sean 

multiplicadores del saber adquirido, possibilitando que los alumnos 

con discapacidad estén em el lugar que tienen derecho (OLIVEIRA e 
DEL-MASSO, 2013, p. 77). 

 

As autoras corroboram com a política implementada pela secretaria municipal de 

São Paulo para possibilitar, através da formação dos professores, o apoio e suprir todas 

as necessidades dos alunos com deficiência incluídos nas salas de aula comum. 

Nas três regiões pesquisadas localizaram-se professores que realizaram o curso e 

assumiram as salas de apoio e acompanhamento à inclusão ou estão atuando nos 

CEFAIs como professores de apoio e acompanhamento à inclusão. 
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 Ao analisarmos os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

das 101 SAAIs existentes nas 3 regiões pesquisadas, 30% dos professores que atuam 

nas salas de Deficiência Intelectual da Região do Butantã fizeram o curso oferecido pela 

SME; na Região do Jaçanã/Tremembé 35,7% fizeram o curso e na Região de Pirituba 

33,3%. 

 Apesar de ter formado 500 professores em exercício, sendo cerca de 300 na área 

da deficiência intelectual no curso de pós-graduação Lato Sensu Formação dos 

Professores em Educação Especial, ministrado pela Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília -  Unesp/ Marília, a rede municipal de 

educação de São Paulo não conseguiu suprir as necessidades de professores formados 

para atuação nas SAAIs. 

 A formação do professor para atuar nas SAAIs é essencial para propiciar a 

competência necessária para a prática educativa, consubstanciada nos princípios da 

inclusão escolar. 

 

Considerações Finais 

 

 O objetivo central deste artigo foi apresentar a política de formação dos 

professores em educação especial do Município de São Paulo.  

 Buscar conhecer essa formação, como diretriz deste trabalho, revelou a 

concepção de inclusão que a secretaria municipal de educação tem sobre o direito de 

uma educação para todos e a necessidade de uma organização profunda para 

proporcionar o acesso de todos os seus alunos ao currículo escolar. 

 Esta análise permitiu apontar a importância do conhecimento que o professor 

necessita para articular, através do seu trabalho, as melhores ações inclusivas dentro da 

sua unidade escolar. 
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Resumo 

Em 2009, a política de Educação Especial previu a implementação das Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) nas escolas públicas brasileiras. Todavia, 

considerando-se a dimensão do território nacional e a dificuldade de se reunir 

informações a respeito da organização, do funcionamento e da avaliação inerentes a 

esses espaços, foi estabelecido o Observatório Nacional de Educação Especial – 

ONEESP no qual 25 pesquisadores provenientes de 16 estados brasileiros, 

representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-graduação, propuseram-se 

a conduzir um estudo de campo, em rede nacional, por meio da realização de 

entrevistas, grupos focais e survey junto aos professores das SRMs e às equipes de 

gestores. Particularmente, o presente estudo reúne os dados preliminares das entrevistas 

realizadas com a equipe de gestores da Educação Especial de 37 municípios das cinco 

regiões brasileiras. A apresentação dos dados, no presente artigo, reporta os seguintes 

aspectos: a) Caracterização dos gestores entrevistados; b) Histórico da educação 

especial nos municípios segundo o relato dos gestores; c) Quadro legislativo dos 

municípios; d) Os serviços educacionais oferecidos à população alvo da educação 

especial; e) Identificação do alunado e encaminhamento aos serviços; f) Formação de 

professores especializados; g) Benefícios e dificuldades. Em modo preliminar, o estudo 

indica que a equipe de gestores e os professores das SRM apresentam diversidade em 

sua formação profissional e no tempo de atuação na rede municipal de ensino. 

Entendemos que tais fatores podem refletir diretamente sobre suas práticas, bem como 

sobre os conhecimentos específicos desses atores a respeito da Educação Especial, seja 

sobre o quadro legislativo, seja em relação à sua organização, estratégias de avaliação e 

funcionamento. A respeito dos serviços oferecidos nos municípios, os dados indicam 

que predomina a oferta das salas de recurso multifuncional (97% dos municípios), 

seguidas pela Escola Especial (62%) e pela oferta do Professor de Apoio (46%). Com 

relação à identificação e encaminhamento dos alunos que compõem o público alvo da 

Educação Especial, tal procedimento é realizado, majoritariamente, pelo professor da 

classe comum e/ou especialistas. Finalmente, foram identificados problemas e 

dificuldades com relação aos espaços, à falta de SRMs nas escolas rurais, ao 

envolvimento das famílias, à dificuldade de se implementar um plano de formação 

continuada e de se estabelecer uma rede efetiva com as secretarias do município. 

Espera-se que as evidências sejam indicadores de reflexão sobre a organização, o 
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funcionamento, a formação, e as estratégias de identificação, encaminhamento e 

avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 

Palavras-chave: Educação Especial, Sala de Recursos Multifuncionais, avaliação, 

Formação de Professores, funcionamento. 

 

Abstract 

In 2009, the policy of Special Education predicted the implementation of 

Multifunctional Resources Classes within Brazilian public schools. However, 

considering the size of the national territory and the difficulty of gathering information 

about the organization, teacher training, operation and evaluation inherent these spaces, 

it was established the National Observatory of Special Education - ONEESP in which 

25 researchers from 16 Brazilian states, representatives of 22 universities and 18 

graduate programs , set out to conduct a field study on national network, through 

interviews , focus groups and survey with teachers of SRMs and educational manager 

teams. Particularly, this study gathers preliminary data from interviews with the 

educational manager of Special Education teams from 37 municipalities in five regions 

of Brazil. The presentation of the data , in this article, reports the following aspects: a) 

Characterization of the managers interviewed b ) History of special education in the 

municipalities according to the manager’s report; c ) Legislative municipalities d) 

Educational services offered to the population target of special education, e) 

Identification of the students and guidance to the services; f) Training of specialist 

teachers; g) Benefits and difficulties. In a preliminary way, this study indicates that the 

educational manager teams and the teachers of SRM have diversity in your training and 

in their time of performance within municipal schools. We believe that these factors can 

directly reflect on their practices as well as on the expertise of these actors regarding 

Special Education, both on the legislative framework, both in relation to its 

organization, functioning and evaluation strategies. Regarding the services offered in 

municipalities, the data indicate that is predominant the Multifunctional Resources 

Classes (97 % of municipalities), followed by the Special School (62 %) and by offering 

the Support Teacher (46 %). With regard to identification and referral of students who 

make up the target population of Special Education, this procedure is performed, 

largely, by the professor of regular class and/or experts. Finally, we identified problems 

and difficulties in relation to the spaces, lack of SRMs in rural schools, the involvement 

of the families, the difficulty of implementing a plan for continuing education and to 

establish an effective network with the departments of the municipality. It is expected 

that the indicators are evidence of reflection on the organization, operation, training and 

strategies for identification, referral and assessment of students with disabilities, global 

disorders of development and high abilities/giftedness.  

 

Keywords: Special Education; Multifunctional Resource Classes, Evaluation, Scholar 

Teacher Training, Operation. 
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1) Introdução e Contextualização Teórica 

 A atual perspectiva de inclusão escolar das pessoas que compõem o público-

alvo da Educação Especial, bem como as políticas que preveem, particularmente, o 

Atendimento Educacional Especializado por meio da implementação das Salas de 

Recursos Multifuncionais das Escolas comuns (BRASIL, 2008, 2012) trouxeram, 

sobretudo aos atores do contexto escolar e à comunidade científica, elementos para 

reflexões e investigações.   

 Afinal, de 2005 a 2011, 83% dos municípios de 26 estados brasileiros e o 

Distrito Federal, passaram a acolher 37.281 das escolas públicas brasileiras que tinham 

sido contempladas com as 37.801 Salas de Recursos Multifuncionais previstas pelo 

governo brasileiro (SECADI
63

, 2012). Predominou, portanto, ainda com maior ênfase, o 

desconhecimento a respeito do funcionamento de tais espaços, da organização do 

trabalho pedagógico para a avaliação da população-alvo da Educação Especial atendida 

nas SRM e da formação dos profissionais envolvidos. 

 Adicionalmente, devemos perceber que a identificação e reflexão sobre o que 

ocorre em âmbito nacional não é uma tarefa simples, considerando-se a abissal 

dimensão do território brasileiro, bem como suas inúmeras diversidades culturais, 

sociais e econômicas que permeiam a orientação e a implementação das políticas e 

práticas educacionais. 

 Frente a isso, a proposta de implementação do Observatório Nacional de 

Educação Especial – ONEESP configurou-se como uma necessidade quase que 

imperativa, em vistas a realizar-se um mapeamento detalhado sobre a incidência das 

políticas educacionais no contexto escolar das cinco regiões de nosso país, 

particularmente ao que tange às Salas de Recursos Multifuncionais. 

 Mobilizados pela causa, 60 pesquisadores provenientes de 18 estados 

brasileiros
64

, representantes de 43 instituições de Educação Especial, juntamente a 

professores do Ensino Básico e gestores municipais de todo o Brasil, possibilitaram que 

o ONEESP se tornasse, atualmente, um importante espaço onde professores do Ensino 

                                                             
63 Em 2011 as atribuições da Secretaria de Educação Especial foram incorporadas a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização Diversidade e Inclusão (SECADI). 
64 Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São 

Paulo e Sergipe. 
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Básico e professores da Educação Superior podem discutir e produzir, 

colaborativamente, o conhecimento relacionado aos desafios enfrentados no 

quotidiano escolar brasileiro e desenvolver, em suas realidades, a pesquisa intitulada: 

“Estudo em rede nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas 

comuns”
65

.  

 A fim de democratizar e discutir os resultados obtidos em cada contexto, o 

ONEESP realiza, anualmente, encontros nacionais para a democratização e discussão 

dos resultados da realização desenvolvidos nas cinco regiões brasileiras sob a 

orientação de três eixos principais: (I) funcionamento do AEE nas Salas de Recursos 

Multifuncionais, (II) formação de professores para atuar no AEE e (III) avaliação para 

identificação e encaminhamento ao AEE (MENDES, 2010). 

O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar os dados preliminares de 

entrevistas com os gestores dos municípios investigados, realizadas pelos pesquisadores 

do Oneesp.  

 

2) Contextualização Metodológica: 

Os dados foram coletados com os gestores de 39 municípios pertencentes às 

cinco regiões brasileiras. Todavia, por motivos técnicos, foi possível considerar nesta 

análise as respostas de 37 entrevistas, cujos dados foram organizados de modo 

quantitativo a fim de apresentar os seguintes aspectos: 

a) Caracterização dos gestores entrevistados; 

b) Histórico da educação especial nos municípios segundo o relato dos 

gestores; 

c) Quadro legislativo dos municípios; 

d) Os serviços educacionais oferecidos à população alvo da educação especial; 

e) Identificação do alunado e encaminhamento aos serviços; 

f) Formação de professores especializados; 

g) Benefícios e dificuldades. 

 

3) Apresentação, análise e discussão dos resultados 

                                                             
65 Site do referido projeto: http://www.oneesp.ufscar.br/ 

http://www.oneesp.ufscar.br/
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a)- Caracterização dos gestores entrevistados 

Os 37 gestores entrevistados eram de municípios situados majoritariamente na 

região sudeste (22), centro-oeste (6), norte (4), nordeste (4) e sul (3). As duas entrevistas 

não consideradas eram das regiões norte e sudeste. 

Ainda que o questionário não apresentasse questões relacionadas ao sexo do 

entrevistado, foi possível identificar informações sobre o sexo e, desta análise, foi 

possível identificar a predominância do sexo feminino, pois foram entrevistados trinta e 

três gestoras e quatro gestores. 

A partir da análise do conteúdo das entrevistas realizadas, pudemos identificar 

os cargos ocupados pelos gestores no organograma das secretarias de educação. 

Todavia, cabe ressaltar que alguns termos não são utilizados em todas as regiões e, por 

isso, algumas nomenclaturas como “Coordenador de Apoio Pedagógico” e “Supervisor 

de Ensino” podem (ou não) serem agrupados a partir da correspondência de função do 

profissional. O Gráfico 1 apresenta a frequência dos cargos ocupados pelos gestores 

entrevistados, distribuída por região do país, e percebe-se que a maioria dos gestores 

tem cargo de diretor ou coordenador de divisão. 

Foi possível, também, identificar o setor de atuação de cada profissional 

entrevistado. Nota-se que há uma variação neste setor, sendo que a maioria em grande 

parte das regiões exploradas, com exceção da região Centro Oeste, ou é de alguma 

divisão (Departamento ou Superintendência) de Educação Especial (12 gestores), ou do 

Departamento de Educação (10 gestores). Outras possibilidades encontradas foram 

lotação em subsecretaria e centro de formação, embora em um grande número de 

entrevistas (13) não tenha sido encontrado esse tipo de informação. 

 

Gráfico 01: Cargo dos profissionais entrevistados e frequência por região brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 1 
3 2 

1 1 

1 1 

9 
5 

1 2 1 1 

3 

1 

2 
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

CENTRO-OESTE

SUDESTE

NORDESTE

NORTE

SUL



 

Parte II |Pág. 2067  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

Gráfico 02: Número de profissionais de cada região, agrupados por setor de lotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao tempo de serviço constatou-se que grande parte dos gestores (24) 

atuava entre 15 e 20 anos na rede. Com experiência entre cinco a dez anos de serviço na 

rede, foram encontrados 9 gestores e, em duas entrevistas, não foram encontradas tais 

informações. 

 Quanto ao tempo de atuação no cargo atual de gestão, este variou entre 1 mês e 

11 anos, sendo que a maioria atua entre 3 e 9 anos na rede, enquanto profissional 

responsável pelas problemáticas relacionadas à Educação Especial. O Gráfico 3 

apresenta o número de gestores, agrupados segundo o tempo de atuação no cargo atual e 

distribuídos por região. 

Quando questionados sobre as atribuições do cargo de gestor os entrevistados 

apontaram como sendo de gerir a equipe (28%), gerir recursos (20%), gerir as políticas 

educacionais (19%) , gerir projetos (15%), etc. O Gráfico 4 apresenta a proporção de 

gestores por atribuição do cargo 

 

  

1 1 

2 

4 

6 

2 

1 1 

3 

2 

1 
0

2

4

6

8

10

12

Dep. Educação Dep. Ed. Especial Superint. Ed.
Especial

Centro de
Formação

Subsecretaria

CENTRO-OESTE

SUDESTE

NORDESTE

NORTE

SUL



 

Parte II |Pág. 2068  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Gráfico 03: Número de profissionais entrevistados, agrupados segundo o tempo de atuação 

no cargo atual e distribuídos por região:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Percepção sobre as atribuições do próprio cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)– Histórico da Educação Especial no município 

 

 Ao serem questionados sobre o histórico da Educação Especial em seu próprio 

município constatou-se quatro casos de imprecisão e três gestores que relataram não ter 

conhecimento específico sobre o assunto. Segundo os gestores o início da Educação 

Especial variou, mesmo quando se considera a mesma região em análise. Por exemplo, 

na região Sudeste o início da Educação Especial foi pontuado a partir de 1950 e, alguns 

municípios, o início deu-se no ano de 2002. Possivelmente alguns interpretaram como o 

início dos serviços de Educação Especial enquanto que outros consideraram o início da 

política de inclusão escolar. O Gráfico 5 apresenta a distribuição do ano de início da 

Educação Especial nos municípios investigados, por região. 
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Gráfico 5: Linha do tempo apresentando os anos de início da Educação Especial, 

identificados por região: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudemos identificar, a partir da análise do conteúdo das entrevistas, que 67% 

dos profissionais indagados associaram ao início da Educação Especial no município a 

criação de instituições filantrópicas, associações e ONGs que se dedicavam ao 

atendimento das pessoas com deficiência. Especificamente em relação aos serviços 

oferecidos fora das escolas comuns, predominou a oferta de Escolas Especiais e, 

consecutivamente, Centros Especializados, Classes Especiais, Associações, Programas 

Complementares, Serviços Sociais e Serviços de caráter informal (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Percentual dos serviços oferecidos fora da escola regular, ao longo da história da 

Educação Especial nos municípios investigados: 
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das Classes Especiais, em colaboração com Centros Especializados, programas e 

outros serviços/instituições (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Percentual dos serviços oferecidos na escola regular, ou em colaboração com a 
mesma, ao longo da história da Educação Especial nos municípios investigados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)– Quadro Legislativo 

 

 Grande parte dos municípios explorados possuem documentos legais e 

normativos próprios que regulamentam o funcionamento da Educação Especial, com 

exceção da região Sul, que dentre as entrevistas analisadas não foram identificadas 

iniciativas do gênero (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Regiões cujos profissionais afirmam a atividade de elaboração e 

implementação de legislação relacionada às problemáticas da Educação Especial a nível 

municipal. 
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 Além disso, os municípios respaldam-se em documentos legais de esfera 

Estadual e Federal, conforme nos indica o Gráfico 9: 

 

Gráfico 9: Base de orientação política dos municípios investigados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os profissionais desses municípios declaram utilizar tais documentos seja como 

respaldo legal (71% dos municípios), seja como orientação para a prática no âmbito da 

Educação Especial (89% dos municípios). 

 

d) Os serviços educacionais oferecidos à população alvo da educação especial 

 

Em relação à disponibilidade dos serviços para o atendimento às pessoas com 

deficiência nos municípios, podemos afirmar, com base na entrevista dos gestores, que 

predomina a oferta das salas de recurso multifuncional (97% dos municípios), seguidas 

pela Escola Especial (62%) e pela oferta do Professor de Apoio (46%), assim como 

pelos outros serviços representados no Gráfico 10 e a nomenclatura dada aos serviços 

pelos municípios, apresentadas no Gráfico 11:  

 

Gráfico 10: Serviços para atendimento educacional, oferecidos atualmente às pessoas com 

deficiência: 
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Gráfico 11: Nomenclaturas dadas aos serviços oferecidos às pessoas com deficiência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 12 apresenta a distribuição das funções dos serviços oferecidos às 

pessoas com deficiência, segundo os profissionais entrevistados em cada região. Assim, 

constata-se que a maioria refere a função de complementar o ensino comum (15 

municípios), responder à defasagens ou conhecimento (10) ou do desenvolvimento do 

aluno (7). Apareceram ainda referências a função de reforço escolar (7), atendimento 

educacional especializado (4) e suplementar o ensino comum (4 municípios). 

 
Gráfico 12. Funções dos serviços de atenção à população alvo da Educação Especial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Identificação e encaminhamento do alunado da educação especial 

Questionados sobre o local no qual os alunos são identificados como sendo da 

população alvo da Educação Especial (Gráfico 13) a maioria dos gestores apontou a 
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escola comum (26 municípios), seguido pelo centro especializado (19), centro de 

saúde (14) e secretaria de educação (10). A identificação dos alunos pela Secretaria de 

Educação é mais expressiva nas regiões sudeste, nordeste e norte. O Gráfico 14 

apresenta a composição das equipes de avalição para identificação. 

 

Gráfico 13- Local de identificação da população alvo da educação especial por região 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14- Composição da equipe responsável pela identificação 
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Quando questionados sobre a intersetorialidade entre os diversos serviços no 

município (áreas da saúde, social, etc.) apenas três dos 39 gestores negaram a 

existência dessa integração entre setores, sendo dois desses gestores da região sudeste e 

um da centro-oeste.  

O Gráfico 15 apresenta os profissionais envolvidos na identificação e 

encaminhamento dos alunos em cada uma das categorias da população alvo da 

Educação Especial, a saber, alunos com deficiência intelectual, visual, múltipla, surdez, 

surdocegueira, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento. 
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Gráfico 15. Profissionais envolvidos na identificação de cada categoria da população 

alvo da Educação Especial, em cada região, segundo o relato dos gestores municipais. 

a) deficiência intelectual 
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e) surdocegueira 

 

f) altas habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) transtornos globais do desenvolvimento 
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46%), sendo que em apenas sete municípios (7, ou cerca de 18%) foi relatado que esse 

serviço é feito por uma equipe multidisciplinar. Além disso, a participação da família 

no processo de identificação do aluno com deficiência intelectual foi relatada apenas em 

4 municípios (11%), todos do sudeste . 

Os alunos com deficiência visual são avaliados e identificados em centros 

especializados , em 20 dos municípios (cerca de 54%), pelos professores em 18 

municípios (49% dos municípios). Poucos municípios contam com o serviço de 

identificação por uma equipe multidisciplinar (5 municípios, ou 13,5%), ou com a 

participação da família do aluno neste processo (dois  municípios, ou 5,5%) . 

No caso dos alunos com suspeita de surdez ou perda auditiva mais leve, a 

identificação  é feita por especialista da área médica ou fonoaudológica (23 dos 

municípios, ou 62%), pelo professor (16 municípios, ou 43%), sendo que em apenas 

cinco dos municípios houve relato de que a família participa desse processo (13,5%) e 

um único município  (3%) conta com equipe multidisciplinar para este serviço de 

identificação. 

Quanto a identificação dos alunos com deficiência múltipla, esta é feita 

majoritariamente pelos professores (16 municípios , ou em 43%), ou em centro 

especializado (13 municípios, ou 35%) , sendo que a participação da família neste 

processo foi relatada em apenas três dos municípios (8%) e um único município  (3%) 

conta com equipe multidisciplinar para a identificação deste tipo de alunado. 

A identificação dos alunos com surdocegueira é feita majoritariamente pelos 

professores   (14 municípios , ou em 38%), ou em centro especializado (11 municípios, 

ou 30%) , sendo que a participação da família neste processo foi relatada em apenas três 

dos municípios (8%) e um único município  (3%) conta com equipe multidisciplinar 

para a identificação deste tipo de alunado. 

Quanto a identificação dos alunos com suspeita de altas 

habilidades/superdotação esta é feita majoritariamente pelos professores   (16 

municípios , ou em 43%), ou pelo psicólogo (6 municípios, ou 16%) , ou por equipe 

multidisciplinar (5 municípios, ou 13,5%) sendo que a participação da família neste 

processo foi relatada em apenas três dos municípios (8%). 

No caso dos alunos com suspeita de transtornos globais do desenvolvimento a 

identificação é feita pelo professor (19 municípios, ou 51,5%), por uma equipe 

multidisciplinar (11 municípios, 30%), pelo psicólogo (8 municípios, 22%) e apenas em 

três dos municípios foi relatada a participação da família neste processo (8%). 

De modo geral percebe-se que, exceto no caso da suspeita de deficiência visual e 

surdez, o principal responsável pela identificação é possivelmente o professor 

especializado. A participação da família no processo de identificação parece ser 

mínima, assim como pouquíssimos municípios contam com equipe multidisciplinar para 

prestar esse serviço de identificação. Cabe destacar ainda que nenhum município relatou 

qualquer procedimento diferenciado na identificação de alunos com deficiência física, 

possivelmente devido a visibilidade da condição. 



 

Parte II |Pág. 2078  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Encaminhamentos das categorias de alunos da população alvo da Educação 

Especial aos diferentes tipos de provisões de serviços por região do país. 
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Em relação ao encaminhamento aos diferentes tipos de serviços constata-se que 
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alunado para a maioria dos municípios. Este foi o tipo mais indicado de serviço para 

alunos com deficiência intelectual (em 20 municípios, ou 54%), deficiência 

auditiva/surdez (18 dos municípios ou 49%), deficiência visual e múltipla (em 17 

municípios, ou 46%), transtorno global de desenvolvimento (para 16 municípios, ou 

43%), deficiência física (em 14 dos municípios, 38%), surdocegueira e altas habilidades 

(em 10 municípios, ou 27%). Este resultado é compreensível e mostra o efeito indutor 

da política do ministério de educação nas políticas educacionais municipais. 

Um dado surpreendente que aparece é a indicação dos serviços de professor de 

apoio que apareceu como uma opção para alunos de todos os tipos de categoria, apesar 

desta não ser uma recomendação explícita da política educacional nacional que tem 

priorizado o encaminhamento para as salas de recursos. A indicação de professor de 

apoio apareceu em nove municípios para alunos com deficiência múltipla (24,5%), em 

oito dos municípios (22%) para alunos com deficiência auditiva/surdez, em sete dos 

municípios (19%) para alunos com deficiência intelectual, visual, física e transtorno 

global do desenvolvimento; sendo uma provisão menos utilizada no caso de alunos com 

surdocegueira, aparecendo em apenas quatro dos municípios (11%) e altas 

habilidiades/superdotação, que aparece em apenas três dos municípios (8%). 

Outro encaminhamento que apareceu para todos os tipos de categorias de alunos 

foi a indicação de atendimento em centro especializado, opção esta adotada com maior 

frequência para alunos com deficiência visual e surdez (em 9 municípios, ou 24,5%); 

deficiência múltipla e altas habilidades/superdotação, que apareceu em cinco dos 

municípios (13,5%); surdocegueira e deficiência intelectual , em quatro municípios 

(11%); e transtorno global do desenvolvimento e deficiência física, em três dos 

municípios (8%).  

As escolas especiais se configuram em opção de encaminhamento para alunos 

com deficiência intelectual em cinco dos municípios (13,5%), transtornos globais de 

desenvolvimento e deficiência física, em apenas um dos municípios (3%). 

Além disso, destaca-se que o encaminhamento para classes especiais é opção 

exclusiva para alunos com deficiência intelectual, em dois dos municípios (5,5%); assim 

como a provisão de interpretes de libras aparece como opção para alunos surdos em três 

dos municípios (8%). 

Comparando-se as regiões constata-se que a provisão de diferentes serviços 

ocorre majoritariamente na região sudeste e sul, e em menor escala nas regiões norte e 

nordeste.  

O encaminhamento dos alunos identificados como aqueles que apresentam 

deficiência visual, ocorre predominantemente para as Salas de Recursos 

Multifuncionais, seguida do apoio de Centros Especializados disponibilização e de um 

professor de apoio na classe comum. Atualmente, segundo o discurso dos entrevistados, 

não é previsto o atendimento deste alunado em escolas especiais ou classes especiais. 

O encaminhamento dos alunos com surdez/deficiência auditiva ocorre 

predominantemente para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida do apoio de 
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Centros Especializados disponibilização e de um professor de apoio na classe comum. 

Além disso, é prevista a atuação do Intérprete de LIBRAS (identificada no discurso 

dos profissionais das regiões Centro-Oeste e Sudeste). 

O encaminhamento dos alunos com deficiência física ocorre predominantemente 

para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida da disponibilização de um professor 

de apoio na classe comum do apoio e da colaboração de Centros Especializados. Por 

outro lado, constata-se na declaração de profissionais da região Sudeste que alguns 

alunos com deficiência física são encaminhados para a escola especial. 

Para alunos com deficiência múltipla o encaminhamento ocorre 

predominantemente para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida da 

disponibilização de um professor de apoio na classe comum e de efetiva colaboração 

com Centros Especializados. Atualmente, segundo o discurso dos entrevistados, não é 

previsto o atendimento deste alunado em escolas especiais ou classes especiais.  

O encaminhamento dos alunos com surdocegueira ocorre predominantemente 

para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida da disponibilização de um professor 

de apoio na classe comum e de colaboração com Centros Especializados.  

Para alunos com altas habilidades e superdotação o encaminhamento ocorre 

predominantemente para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida da colaboração 

com Centros Especializados e da disponibilização de um professor de apoio na classe 

comum.  

O encaminhamento dos alunos com altas habilidades e superdotação ocorre 

predominantemente para as Salas de Recursos Multifuncionais, seguida da 

disponibilização de um professor de apoio na classe comum e da efetiva colaboração 

com Centros Especializados. Diferentemente da maioria dos casos explorados, na região 

Centro Oeste foi previsto o encaminhamento para a escola especial e, na região Sul, 

para a classe especial.  

 Quando questionados sobre a existência ou não de lista de espera para os 

encaminhamentos da população alvo da Educação Especial, 22 municípios (59,5%) 

negaram a existência de demanda não atendida, contra oito dos municípios que 

afirmaram ter lista de espera (21,5%). Os municípios com demanda ainda não atendida 

estavam distribuídos em todas as regiões, exceto na região sul. Os demais municípios 

não se manifestaram a respeito desse assunto. Entretanto, 25 gestores informaram faltar 

serviços nos municípios de serviços (67,5%), contra nove gestores que consideraram ter 

serviços suficientes em seus municípios (24,5%). 

As informações dos gestores de Educação Especial de municípios das diferentes 

regiões brasileiras sobre ausência de serviços por categoria são apresentadas no Gráfico 

17.Percebe-se que a insuficiência de serviços é mais acusada é para alunos com altas 

habilidades/superdotação, apontada por 11 gestores (30%); seguida por alunos com 

transtorno global de desenvolvimento e surdez/deficiência auditiva, cada uma delas 

apontadas em quatro dos municípios (11%). Nas demais categorias são apontadas 

insuficiências em pelo menos um ou dois dos municípios investigados  
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Gráfico 17. Informes de gestores de diferentes regiões brasileiras sobre ausência de serviços  
por categoria da população alvo da Educação Especial. 

 
 

A maioria dos gestores informou ter recebido financiamento do governo federal para 

implantar serviços (33 de 37 ou 89%), especificamente salas de recursos (31 

municípios, 84%), recursos para promover acessibilidade (9 municípios, ou 24,5%), 

recursos de tecnologia (8 municípios ou 21,5%) ou mobiliário (4 municípios, ou 11%). 

Quando questionados sobre a suficiência dos recursos, 17 gestores avaliaram como  

insuficientes (46%),  12 gestores (32,5%) consideraram que a quantidade recebida era 

suficiente e os demais não se manifestaram sobre o assunto. 

 

f) Formação de professores especializados 

 

O Gráfico 18 apresenta a formação exigida para a atuação de professores do 

ensino especializado, nos municípios das diferentes regiões. Em 21 dos municípios 

(57%) há exigência de especialização em Educação Especial, enquanto que em outros 

municípios os requisitos podem ser ter qualquer capacitação em Educação Especial (4 

municípios), especialização em psicopedagogia (4 municípios), formação no 

atendimento educacional especializado oferecido pelo MEC (3 municípios), ou 

quaisquer outros cursos (3 municípios). Constata-se que a maior variabilidade nos 

requisitos acontece na região sudeste, e em menor proporção nas regiões nordeste e 

centro-oeste. 
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Gráfico 18: Formação exigida para atuação nos serviços oferecidos às pessoas com 

deficiência 

 

 
 

O Gráfico 19 apresenta a proporção de municípios que ofertam oportunidades de 

formação continuada na área de Educação Especial. 

Quando questionados se a quantidade de professores de Educação Especial 

existente em seus municípios era suficiente, 16 gestores informaram que não (43%), 

contra dois gestores que consideram ser essa quantidade suficiente em seus municípios 

(5,5%) e os demais não se manifestaram sobre o assunto. 

Quando solicitados a avaliar a adequação da formação continuada ofertada, 16 

gestores consideraram ser essa insuficiente , contra três gestores que se declaram 

satisfeitos , sendo que os demais também não se manifestaram sobre o assunto. 
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Gráfico 19.  Proporção de municípios que relatam oportunidades de formação continuada na 

área de Educação Especial. 
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g) Avaliação dos benefícios e dificuldades pelos gestores 

A maioria dos gestores avaliou que os serviços trazem benefícios para a 

população alvo da Educação Especial (Gráfico 19), mas também dificuldades (Gráfico 

20). 

 

Gráfico 19: Percepção de benefícios apresentados pelos serviços educacionais oferecidos às 

pessoas com deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Percepção das dificuldades apresentadas pelos serviços educacionais oferecidos às 

pessoas com deficiência 

 
 

Os relatos a seguir ilustram as dificuldades apontadas pelos gestores. 

"a gente sente falta hoje é de um número de salas de recursos pra 

atender a população da zona rural" (G34-PR) 

“Nossa maior dificuldade são os espaços das Salas de recursos 

Multifuncionais, pois a que temos são pequenas, outro ponto 

relevante é que as escolas não espaços para implementação das Salas 

de Recursos Multifuncionais; A não existência de um plano de 

formação continuada elaborada pelo município para os professores 

da sala comum e da sala especializada, e os demais servidores da 

educação; Não temos uma equipe multidisciplinar; Não há um 

trabalho em rede com as secretarias; Falta de acessibilidade nos 

espaços escolares.” (G36-BA). 

"a própria família do aluno com deficiência, muitas vezes, manifesta 

resistência para o atendimento educacional especializado, por não 

aceitar a condição do seu ente. Ainda, o professor da classe comum, 

muitas vezes, não entende a função das salas de recursos e não 

2 
4 

18 

3 
2 2 

3 

0

5

10

15

20

SUL NORTE NORDESTE SUDESTE CENTRO OESTE

SIM

NÃO

2 2 

4 

15 

5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SUL NORTE NORDESTE SUDESTE CENTRO OESTE

SIM

NÃO



 

Parte II |Pág. 2086  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

compreende o tempo diferenciado para a aprendizagem de alguns 

alunos público-alvo da educação especial." (G29-MG). 

Considerações Preliminares 

 

Neste trabalho foram apresentados os dados preliminares da análise quantitativa 

realizada com o conjunto de 37 gestores. Pretende-se continuar analisando os dados 

com a finalidade de avaliar se é possível extrair algumas conclusões posto que 

houveram problemas na condução das entrevistas de modo que as transcrições nem 

sempre oferecem a resposta esperada, muitas vezes porque as questões não foram feitas 

aos entrevistados.  

Todavia, foi possível estabelecer um quadro preliminar dos dados nacionais 

relacionados aos eixos de funcionamento das SRM, de formação de professores e da 

avaliação dos alunos que compões o público alvo da Educação Especial, sob uma a 

perspectiva de Educação Inclusiva. 

O direcionamento de nossos esforços em prol da inclusão dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, 

poderá ser baseado nos indicativos que o estudo realizado em rede nacional apresentará 

no final de 2014 e, sob a perspectiva colaborativa por meio do envolvimento de 

pesquisadores e professores das escolas comuns da rede regular de ensino dos 

municípios envolvidos, será possível obter dados concretos que orientem as ações 

futuras em nosso país. 
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Introdução 

A demanda pela constituição de redes colaborativas de pesquisa em Educação 

Especial tem emergido em vários encontros de pesquisadores ao longo dos últimos 

cinco anos no Brasil, e vários grupos interinstitucionais de pesquisa tem sido 

constituído em busca de parcerias colaborativas de produção de conhecimento. O 

Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp) é uma dessas redes que teve 

sua proposta original delineada pelo Grupo de Pesquisa sobre Formação de Recursos 

Humanos (GP-Foreesp) da Universidade Federal de São Carlos.  

O GP-Foreesp foi constituído em 1997 com o intuito de produzir estudos que 

contribuíssem para o processo de universalização do acesso e melhoria da qualidade 

do ensino oferecida a população alvo da Educação Especial. Desde o início a 

pesquisa sobre inclusão escolar foi priorizada pelo grupo, entre outros motivos, 

porque parte-se do pressuposto de que a construção de sistemas educacionais 

inclusivos seria a única alternativa para melhorar o equacionamento do problema do 

escasso acesso à escola e da baixa qualidade da educação especial no país. Nesse 

sentido, as principais vertentes dos estudos do GP-Foreesp tem sido as políticas 

voltadas para a escolarização e a questão da formação de profissionais para atuar 

nessa perspectiva da inclusão escolar. De 1997 até o presente foram concluídos no 

âmbito do GP-Foreesp mais de 60 estudos sobre inclusão escolar, e as conclusões 

apontaram para a necessidade de construção de redes colaborativas de pesquisa com 

a finalidade de buscar uma maior articulação entre e pesquisa e a política de inclusão 

escolar. 
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Especificamente, a ideia de criação do Oneesp se fortaleceu em 2009, quando 

foi lançado o Edital do Programa de Apoio à Educação Especial – PROESP-

CAPES/2009. O projeto submetido e aprovado foi elaborado pelo GP-Foreesp tinha 

entre seus objetivos fomentar a criação de uma rede de pesquisadores nacionais, que 

comporiam o “Observatório Nacional de Educação Especial” (Oneesp). Entretanto, 

apesar da aprovação deste projeto para o referido edital, não foi possível captar 

recursos suficientes para a constituição da rede de pesquisa pretendida. O lançamento 

do edital do Programa Observatório da Educação – Edital 2010-Fomento a Estudos e 

Pesquisas em Educação (Edital Nº 38/2010/Capes/Inep) ofereceu uma nova 

oportunidade de concretização do Oneesp, mas para isso seria necessário construir 

um projeto preliminar para agregar pesquisadores da área.  

 

Definição do tema para o projeto inaugural do Oneesp 

Os estudantes do público alvo da Educação Especial fazem parte das estatísticas 

mundiais de crianças sem acesso à escolarização básica e nos poucos países que lhes 

garantem acesso a escola os caminhos encontrados para isso são diversificados. 

Analisando as políticas educacionais dos países europeus a European Agency for 

Development in Special Needs Education (2003) encontrou três modelos básicos de 

provisões de escolarização para estes estudantes, a saber: de via única, de vias mistas e 

de vias paralelas. Entretanto, independentemente destes diferentes caminhos históricos, 

na atualidade o direito desses alunos de frequentar uma classe comum da escola regular 

de seu bairro, para onde eles iriam se não fossem considerados “diferentes”, tem sido 

uma prática cada vez mais defendida na ampla maioria dos países, e muitas reformas 

educacionais nos sistemas educacionais públicos estão sendo conduzidas para este alvo. 

Além da questão do direito, imperam também razões éticas, considerando que não há 

motivos fortes que justifiquem a segregação escolar indiscriminada destes alunos. 

Assim, no mundo todo, os sistemas educacionais têm procurado se reestruturar para 

responder também às necessidades de todos os seus alunos.  

No campo da Educação Especial o termo educação inclusiva se refere 

justamente a este movimento que busca criar escolas que caminhem ao encontro das 

necessidades de todos os alunos, que estabeleçam comunidades de aprendizagem para 
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estudantes com e sem limitações, e que oportunize que eles sejam educados juntos, em 

classes comuns compatíveis em idade, e em escolas da vizinhança (FERGUSON, 

1996). Entretanto, o termo educação inclusiva se refere a uma população abrangente, 

que não se restringe à tradicional população referida para a Educação Especial, e para 

evitar confusões conceituais decorrentes da redução do conceito de educação inclusiva à 

educação de estudantes com deficiências, altas habilidades/superdotação e transtornos 

globais do desenvolvimento, temos adotado por convenção o termo “inclusão escolar” 

em referência à questão específica da escolarização da população alvo da Educação 

Especial. 

A questão da inclusão escolar tem despertado um debate fervoroso nos últimos 

30 anos, em parte porque, esta filosofia não afeta apenas os estudantes do público alvo 

da Educação Especial, mas implica também em modificar a educação de todos os 

alunos. E é na necessidade de reestruturar a escola brasileira que reside o fascínio desta 

filosofia que promete dinamizar uma escola básica que tem um dos piores desempenhos 

do planeta, mas que ao mesmo tempo representa um enorme desafio, frente à 

complexidade que este tipo de reforma impõe a um sistema educacional que resiste a 

mudanças. 

De modo geral tem havido pouca controvérsia quando se fala de inclusão escolar 

no caso dos alunos com dificuldades leves, que compõe cerca de 80% dos alunos da 

população alvo da Educação Especial que demandam apenas uma escolarização apoiada 

e uma escola de boa qualidade. Entretanto, o consenso diminui quando se trata dos cerca 

de 20% de alunos com impedimentos mais diferenciados e que exigem especificidades 

de ensino que não são necessariamente compatíveis com a escolarização em classe 

comum. 

Paralelo a um contexto de extrema complexidade que engendra a discussão 

sobre as políticas de inclusão escolar aparece ainda outro complicador para desviar o 

debate de seu cerne. Como bem apontou Sowell (1995), há no presente uma divisão 

ideológica, onde de um lado estão os “iluminados” que advogam com mais ênfase em 

favor da inclusão total, mais radical, e que tem sido hegemônicos na definição dos 

caminhos da política, e do outro, os “ignorantes”, uma condição atribuída aos que 

manifestam qualquer espécie de resistência, cautela ou mesmo de rejeição radical a este 
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tipo de proposta. E tem sido neste contexto que, uma vez instituída uma proposta 

política na perspectiva da educação inclusiva, qualquer evidência empírica que aponte 

para impactos inesperados, passa a ser explicada em função de um conflito entre as 

visões; batalhas entre “nós” e “eles”, como se estivéssemos medindo as forças da 

moralidade x imoralidade, entre justos x injustos; e não à procura do avanço em nossas 

proposições teóricas, práticas e políticas (KAVALE; FORNESS, 2000). 

O que torna este contexto perigoso não é apenas o fato de que as resistências 

podem provocar ou mesmo justificar as descontinuidades das propostas políticas, ou 

que o efeito obtido possa ser um retrocesso a história até então conquistada, mas 

também o fato de que, ao se fechar o olho para as evidências científicas perde-se 

também a possibilidade de descobrir e garantir como promover avanços nas políticas e 

práticas. 

Assim, é fato  que a área de Educação Especial passa por fortes tensões entre 

aqueles que apontam para a necessidade de uma mudança radical, e outros que 

recomendam uma aproximação mais cautelosa, pautada em mudanças fundamentadas 

em análises empíricas e em considerações históricas (MEREDITH; UNDERWOOD, 

1995; DORN; FUCHS; FUCHS, 1996, MENDES, 2006). 

A ideia de que o melhor lócus para a escolarização é a classe comum da escola 

regular, não é nova e emergiu em meados da década de 70, de modo que temos hoje 

um acúmulo de mais de 30 anos de pesquisas investigando essa possibilidade. Em 

síntese, o que esta literatura tem indicado é que o processo de inclusão escolar parece 

não ser algo que simplesmente acontece espontaneamente, mas algo que requer 

pensamento cuidadoso e bastante preparo. Muito ainda não é conhecido, mas já se 

sabe que o impacto deste tipo de prática sobre a educação comum não é 

uniformemente encorajadora e que é preciso uma implementação cuidadosa, debatida 

e monitorada (DOWNING et al., 1997; IDOL, 1997).  

Neste contexto, cabe à Educação Especial enquanto área de conhecimento 

científico, aprofundar o conhecimento sobre o assunto produzindo mais e mais 

pesquisas sobre a temática da inclusão escolar, sem perder de vista que sua verdadeira 

missão é de investigar como prover a melhor educação possível para as crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais. E essa foi o pressuposto assumido 
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pelo Oneesp, e isso iria requerer analisar, no caso do Brasil, como tem sido planejada 

e conduzida a política de inclusão escolar na realidade brasileira?  

 

A política de inclusão escolar no contexto brasileiro 

A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, foram reforçados os pressupostos da escola inclusiva, que aparecem 

referendados nas iniciativas com vistas à reforma do sistema educacional brasileiro.  No 

que tange ao público alvo da Educação Especial, está garantida legalmente a matrícula 

nas escolas públicas regulares, o que em tese poderá permitir a ampliação das 

oportunidades educacionais e universalizar o acesso à educação para esse contingente 

da população. Entretanto, a garantia de permanência e, consequentemente, o direito à 

educação e ao sucesso escolar somente serão possíveis se a escola comum conseguir 

responder às necessidades educacionais especiais desses alunos, uma vez que a 

igualdade de condições, nesse caso, não significa equiparação de oportunidades para 

acessar o conhecimento produzido e acumulado pela cultura.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN Nº 9.394/96), ao 

tratar do processo de escolarização do público alvo da Educação Especial, sinaliza, em 

seu art. 58, que a Educação Especial deve ser oferecida, preferencialmente, na rede 

regular de ensino. Esses movimentos têm levado tanto a União, quanto Estados e 

Municípios a adotarem políticas públicas que garantam o direito a educação para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Esta mesma lei em seu art. 58 convoca os sistemas de ensino 

a se reorganizarem para assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, 

organizações específicas, profissionais especialistas e professores capacitados para 

garantir o desenvolvimento educacional desses alunos. 

O documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva” (PNEE-EI) do MEC (BRASIL, 2008) recomenda a implementação 

de políticas públicas para que alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham garantido o acesso, a 

participação e o aprendizado nas escolas comuns. Esse documento, além de definir os 
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estudantes elegíveis para a Educação Especial, também reforça os princípios e 

fundamentos das escolas inclusivas. 

O Decreto Nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011) dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado (AEE) definido este sistema de apoio a escolarização como 

sendo:  

o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino 

regular (BRASIL/SEESP,2011, Artigo 2,§ 1). 

 

O Art. 5
o  

deste decreto especifica que o MEC prestará apoio técnico e financeiro 

às seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado, entre 

outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto: 

I - aprimoramento do atendimento educacional 

especializado já ofertado;  

II - implantação de salas de recursos multifuncionais 

(grifo nosso); 

III - formação continuada de professores, inclusive para 

o desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes 

surdos ou com deficiência auditiva e do ensino do Braile 

para estudantes cegos ou com baixa visão; 

IV - formação de gestores, educadores e demais 

profissionais da escola para a educação na perspectiva da 

educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, na 

participação e na criação de vínculos interpessoais; 

V - adequação arquitetônica de prédios escolares para 

acessibilidade;  

VI - elaboração, produção e distribuição de recursos 

educacionais para a acessibilidade; e  

VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior. 
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Adicionalmente, o Decreto Nº 6.711/2011 (BRASIL, 2011) especifica que o 

AEE poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições 

especializadas e define as salas de recursos multifuncionais (SRM) como ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta 

do atendimento educacional especializado. 

Como vemos a legislação educacional prescreve que o AEE deve se organizar 

preferencialmente pela oferta de “salas de recursos multifuncionais” (SRM), para que 

alunos do público alvo da Educação Especial não interrompam seus percursos escolares 

na classe comum, mas que ao mesmo tempo tenham supridas suas demandas de 

escolarização. Nesse sentido a extinta Secretaria de Educação Especial/MEC lançou no 

ano de 2005 o “Programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais” para 

apoiar os sistemas de ensino a criarem SRM com materiais pedagógicos e de 

acessibilidade, para a realização do AEE, complementar ou suplementar à 

escolarização.  

De acordo com dados disponibilizados pelo MEC, entre os anos de 2005 a 2009, 

foram oferecidas 15.551 salas de recursos multifuncionais a 4.564 municípios 

brasileiros, distribuídas em todos os estados e o Distrito Federal. O programa é 

destinado às escolas das redes estaduais e municipais de educação, com base nas 

matrículas de alunos com deficiências, altas habilidades/superdotação e  transtornos 

globais do desenvolvimento registrados no Censo Escolar MEC/INEP.  

No entanto, nem sempre os dispositivos legais conseguem ser implementados na 

prática, visto a realidade complexa e dinâmica que envolve os sistemas escolares. 

Estudos sobre políticas de inclusão escolar realizados em várias cidades do Estado do 

Espírito Santo (JESUS, 2008; 2009; GONÇALVES, 2010) e São Paulo (PRIETO; 

SOUSA, 2007; TEIXEIRA, 2009; VELTRONE, 2010; GIL et al., 2010) têm  indicado 

que ainda que pertencentes a um mesmo estado e submetidos a uma mesma política 

nacional e estadual, os municípios têm apresentado diferentes modelos de organização 

de serviços de apoio à inclusão escolar. Foram encontrados modelos baseados em salas 

de apoio/reforço, na colaboração entre professores especializados e professores do 
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ensino comum, no auxílio de estagiários contratados e, apenas mais recentemente, os 

modelos de apoio em SRM conforme recomendação do MEC. 

Nesse movimento diverso de cada município, há uma tendência de se forçar a 

padronização da política de inclusão escolar com a oferta de AEE baseado na SRM por 

parte do MEC, enquanto que a tendência atual de organização de serviços de apoio, 

tendo em vista a inclusão escolar na literatura da área, tem sido de manter uma estrutura 

cada vez mais diversificada de apoios e serviços para atender a população alvo da 

Educação Especial. No caso do Brasil a opção política em relação às escolas públicas 

tem sido a de priorizar a “sala de recurso multifuncional”, uma espécie de “serviço 

tamanho único”, quando ele deveria ser apenas mais um dos vários serviços disponíveis 

no sistema do contínuo dos serviços. Tal opção, entretanto, representa uma 

simplificação dos serviços de apoio que não encontra sustentação na literatura da área 

de Educação Especial, em termos de efetividade para atender as necessidades tão 

diversificadas deste alunado, e as dúvidas que daí surgem são muitas, de modo que 

podemos questionar: será de fato este o melhor caminho? Pode o AEE desenvolvido no 

contra turno nas SRM suprir as necessidades de todos os alunos do público alvo da 

Educação Especial? 

 

Definindo questões para o estudo 

Associado à questão da concepção simplificada da política dos sistemas de 

apoio, três outros grandes temas desafiam a atual política de inclusão escolar em nosso 

país, e que se referem à questão da organização do atendimento educacional 

especializado nas SRM, a formação de professores e a avaliação dos estudantes do 

público alvo da Educação Especial. 

Em relação à organização do AEE nas SRM, dada a recenticidade da proposta de 

implantação desses serviços e o crescimento do número de SRM em todo o país, seria 

interessante investigar como vem se estruturando o ensino nesses espaços? Como os 

professores especializados respondem, em uma ou duas horas de atendimento em turno 

alternado, às necessidades diferenciadas das mais variadas crianças, que em geral, 

chegam à escola só aos seis anos de idade, sem requisitos mínimos, e já com atrasos 

consideráveis no desenvolvimento? Como tem sido organizado o atendimento de um 
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mesmo professor a alunos com idades e deficiências tão díspares? Que compreensão 

os professores tem do AEE oferecido em SRM? Que relação existe entre o currículo 

da SRM e da classe comum que o aluno frequenta? Que limites e possibilidades 

oferecem a SRM como serviço de apoio para todos os tipos de alunos? 

Além do modelo de AEE baseado nas SRM, a política de inclusão escolar 

brasileira tem ainda um segundo aspecto problemático que se refere à questão da 

avaliação do estudante (CAPELLINI, 2001; TANNUS-VALADÃO, 2010; 

VELTRONE, 2011). No campo da Educação Especial a avaliação educacional é um 

processo que envolve coleta de dados para guiar tomadas de decisões com três 

finalidades distintas: identificar os alunos do público alvo da Educação Especial e 

definir a elegibilidade aos serviços de apoio, planejar o ensino desses alunos através do 

desenvolvimento de um plano individualmente talhado para responder as necessidades 

desse alunado e, por fim, monitorar o processo de ensino-aprendizagem através de 

medidas padronizadas formais e informais e desempenho para se alcançar um percurso 

educacional bem sucedido.  

No contexto brasileiro, considerando-se a falta de diretrizes para nortear os 

processos de avaliação dos alunos do público alvo da Educação Especial muitas têm 

sido as questões emergentes: Como eles vêm sendo avaliados e identificados? Quais são 

as definições e critérios adotados para identificá-los? Como é a avaliação para planejar 

os apoios que eles precisam? Como é monitorado o rendimento acadêmico desses 

alunos? Eles participam das medidas oficiais padronizadas? Suas notas são computadas 

na média nacional? Qual é o índice de analfabetismo na população do públcio alvo da 

Educação Especial? Que nível de conhecimentos acadêmicos básicos de leitura, escrita 

e matemática eles dominam? 

E somam-se às preocupações relacionadas ao modelo de AEE baseado nas SRM 

e a questão da falta de avaliação do estudante do público alvo da Educação Especial, um 

terceiro aspecto problemático que é a formação de professores de modo geral, mas em 

particular os professores de Educação Especial que irão fornecer o suporte a esses 

alunos nas escolas comuns (MENDES, 2011). Considerando a escassez de cursos de 

formação de professores especializados, que vem, sendo supridos com cursos de 

educação a distância de curta duração, e a complexidade do atendimento em SRM 
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questiona-se: Como e onde os professores que atuam nas SRM estão sendo formados? 

Eles se sentem aptos para oferecer o AEE, com toda a complexidade preconizada pela 

atual política de Educação Especial? Como os atuais 55 mil professores serão 

substituídos no futuro, num contexto de formação precária e que possivelmente 

continua mantendo o amadorismo na área, cuja necessidade de “formação emergencial” 

parece que se perenizou em função da falta de uma proposta política que dê conta da 

formação inicial. 

Enfim, levando-se em consideração o exposto  foi delimitado como foco do 

estudo o atendimento educacional especializado (AEE) oferecido nas salas de recursos 

multifuncionais (SRM), e os três eixos de análise deste AEE (a avaliação dos alunos, a 

formação dos professores e a organização do ensino).  

 

Definindo a metodologia 

Os participantes selecionados foram os professores especializados que atuavam 

nas SRM, e ametodologiada pesquisa seria do tipo colaborativa que em sua acepção 

original, significa fazer pesquisa “com” os professores e não “sobre” eles 

(LIEBERMAN, 1986). A pesquisa colaborativa se insere no conjunto de práticas de 

pesquisa de caráter participativo, sendo que tais práticas têm recebido na literatura 

diferentes denominações: pesquisa-ação, pesquisa-ação-colaborativa, pesquisa 

participante, pesquisa em parceria etc (DESGAGNÉ et al., 2001). 

A pesquisa colaborativa tem dois ângulos. De uma parte, tem-se a ênfase no 

desenvolvimento profissional dos professores da equipe da escola, e aqui se trata 

especificamente de formação continuada para encorajar os professores a examinar suas 

próprias práticas, refiná-las, e se mobilizar em torno dos problemas que enfrentam na 

realidade escolar contemporânea etc. De outra parte, ao insistir na reaproximação entre 

professores universitários e professores práticos, direciona-se para reduzir o fosso entre 

teoria e prática, entre conhecimentos acadêmicos e conhecimentos para a ação. Assim, 

são esses dois aspectos fundamentais que caracterizam a pesquisa colaborativa: 

formação e pesquisa. A pesquisa colaborativa foi prevista em três níveis, a fim de se 

constituir a rede, a saber: município, estado e Federação.  
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Assim, definido o projeto de constituição do ONEESP e o estudo inaugural, 

estes foram submetidos a um conjunto de pesquisadores da área, que não só aderiram 

prontamente à proposta como também a encaminharam a colegas visando ampliar a 

rede, de modo que a proposta enviada ao Edital do Programa Observatório da 

Educação –Edital 2010 - Fomento a Estudos e Pesquisas em Educação (Edital Nº 

38/2010/Capes/Inep), que foi posteriormente aprovada, contou com uma rede de 25 

pesquisadores e o Oneesp começou então a se tornar realidade.  

Durante o ano de 2011 foi constituída a rede nacional composta por até três 

pesquisadores por estado. Além disso, foram constituídas as redes estaduais com 

pesquisadores das universidades interessados em conduzir estudos em sua localidade. O 

projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisas com seres humanos da UFSCar e foi 

desenvolvido o projeto piloto no primeiro município, no interior do estado de São Paulo, que 

visou a construir os instrumentos e refinar os procedimentos. A partir de então foi realizado o 

primeiro encontro da rede nacional a fim de proporcionar a socialização dos conhecimentos 

sobre as diferentes realidades nos estados e se planejar a condução dos estudos locais. 

Participaram deste encontro 36 pesquisadores da rede nacional, sendo que todos saíram com a 

missão de: a) socializar as informações referentes ao projeto nas redes estaduais, b) negociar o 

desenvolvimento do projeto nos respectivos municípios, c) concluir a constituição das redes 

municipais, d) caracterizar as políticas de educação inclusiva dos municípios (através da 

elaboração do histórico das ações desenvolvidas; da caracterização dos indicadores 

demográficos e educacionais do municípios; e de uma entrevistas com os gestores). 

A constituição das redes locais de pesquisa envolveu os pesquisadores da 

universidade que integravam a rede estadual, os professores de salas de recursos 

multifuncionais e, sempre que possível, gestores municipais da educação comum e 

especial do município. 

No ano de 2012, foi realizado o segundo encontro, contando com a participação de 45 

integrantes. Tendo em vista o prosseguimento do estudo nesta reunião foi estudada e debatida a 

metodologia dos estudos locais, baseados na entrevista com os grupos focais, e forma refinados 

os instrumentos, especificamente o roteiro  com as questões disparadoras para a coleta de dados. 

Adicionalmente foi definido um cronograma que previa a tentativa de todos concluírem a coleta 

de dados até o final do ano de 2012, tendo em vista que as eleições municipais poderiam mudar 

o panorama das gestões nos municípios e isso poderia dificultaria a coleta de dados no ano 
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subseqüente, principalmente nos municípios onde houvesse mudanças nos partidos políticos 

das prefeituras. 

E assim teve início a realização dos estudos no âmbito dos municípios com os encontros 

com os professores de salas de recursos, para realização de grupos focais sobre os eixos 

temáticos contemplados no projeto, pautando-se na metodologia da pesquisa colaborativa que 

visa a produzir conhecimento e a formação dos envolvidos.  

No ano de 2013 foi realizado o terceiro encontro da rede nacional, contando com a 

participação de 88 integrantes. Neste encontro já foi possível divulgar os primeiros resultados 

dos estudos no âmbito dos municípios, e foi produzido um CdRom com 64 trabalhos completos 

relacionados ao projeto enviados pelos integrantes do Oneesp. Nesta ocasião foram produzidas 

as primeiras sínteses, ainda provisórias, dos resultados dos projetos nas diferentes regiões 

brasileiras. Os integrantes saíram deste encontro com a missão de concluir os encontros, as 

transcrições das entrevistas com os grupos focais e iniciar a fase de análise de dados. 

Até o momento foram desenvolvidas ações em 46 municípios, sendo que na maioria 

deles a pesquisa já foi concluída, estando os pesquisadores na fase de transcrição das entrevistas 

e tratamento dos dados. 

No presente estamos iniciando o quarto e último ano do projeto que será dedicado a 

análise de dados  das entrevistas baseadas nos grupos focais e para isso está sendo definido um 

procedimento de análise de dados textuais padrão apoiada por software, dado a quantidade de 

dados que o projeto gerou no âmbito de cada município. Além disso está sendo preparada uma 

survey on line para coletar dados com professores de sala de recursos de todo o país, que servirá 

para triangular com  os outros tipos de dados e avaliar as atividades de formação, através da 

comparação das respostas de professores que participaram ou não do ciclo de encontros do 

Oneesp. 

 

 

Resultados 

O projeto foi proposto inicialmente por 25 pesquisadores oriundos de 18 estados 

brasileiros (Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, 

Sergipe, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul), representantes de 22 universidades e de 18 

programas de pós-graduação. 
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Posteriormente a rede foi se ampliando de modo que até o presente participaram do 

projeto 808 pessoas, das quais, 203 pesquisadores (49 da rede nacional, 72 das redes estaduais 

de pesquisa, 77 pesquisadores colaboradores e cinco pesquisadores em estágios de pós-

doutorado); 217 estudantes (115 alunos de 22 cursos de graduação, 55 de 14 diferentes 

programas de pós-graduação, 10 de cursos de especialização, e 37 de graduação envolvidos em 

dois Programas de Incentivo a Docência- PIBID de suas universidades); 446 professores 

especializados de SRM dos vários estados e 12 gestores municipais da educação inclusiva. 

Em relação à meta de produção e disseminação do conhecimento que vem sendo 

produzido no âmbito do projeto, o Quadro 1 apresenta o conjunto das publicações vinculadas ao 

Oneesp ao longo dos anos de 2011, 2012 e 2013. Ao todo foram publicados 303 produtos dos 

quais: 12 apostilas, 27 artigos, 15 livros organizados, 53 capítulos de livros, 153 trabalhos. O 

Gráfico 1 ilustra a distribuição dessa produção ao longo dos anos. 

 

 2011 2012 2013 total 

Apostilas 12 0 0 12 

Artigos 7 10 10 27 

Organização de livros 11 0 4 15 

Capítulos de livros 18 24 11 53 

Trabalhos completos em anais 19 118 16 153 

Resumos expandidos 0 12 1 13 

Resumos 0 9 20 29 

 67 173 62 302 

Quadro 1. Produções dos pesquisadores integrantes da rede nacional vinculadas ao Oneesp. 
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Gráfico 1. Distribuição dos tipos de publicações vinculadas dos pesquisadores integrantes do 

Oneesp ao longo dos três anos de duração do projeto 

Em relação à formação de pesquisadores o contexto do Oneesp viabilizou até 2013  113 

orientações de trabalhos de pesquisadores em programas de formação,  das quais 27 foram 

concluídas (três pós-doutorados, quatro dissertações de mestrado, seis projetos de inciação 

científica, 14 trabalhos de conclusão de curso de graduação) além de 86 supervisões e/ou 

orientações em andamento (sete pós-doutorados, seis de doutorado, 27 dissertações de 

mestrado, 36 projetos de inciação científica, 10 monografias/trabalho de  conclusão de curso de 

graduação). A Tabela 2 apresenta o número de orientações/supervisões concluídas ou em 

andamento em 2012 e 2013 

 

ORIENTAÇÕES 

 

tipos 2012 2013  

Iniciação científica em andamento 28 8 36 

Iniciação científica concluída 2 4 6 

Trabalho de conclusão de curso em andamento 4 6 10 

Trabalho de conclusão de curso concluídos 0 14 14 

Mestrado em andamento 11 16 27 
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Mestrado concluído 0 4 4 

Doutorado em andamento 4 2 6 

Doutorado concluído 0 0 0 

Pós-doutorado em andamento 3 4 7 

Pós-doutorado concluído 0 3 3 

 52 61 113 

A Tabela 2. Número de orientações/supervisões concluídas ou em andamento em 2012 e 2013 

no âmbito do Oneesp 

Quanto a formação continuada de educadores para a educação básica destaca-se em 

2013, houve a participação de 446 professores de salas de recursos multifuncionais nas 

atividades de investigação/formação típica da pesquisas colaborativa que puderem refletir 

criticamente sobre o atendimento educacional especializado que oferecem em suas salas de 

recursos. 

 

Considerações finais 

 

Com vimos, diante do atual contexto da política de inclusão escolar brasileira 

duas grandes questões mobilizavam a atenção dos pesquisadores nacionais nos 

frequentes fóruns de discussão da área de Educação Especial:  

a) Como produzir conhecimento para avançar as políticas e práticas de 

inclusão escolar no país? 

b) Como melhorar a articulação entre o conhecimento que vem sendo 

produzido e as decisões nas políticas educacionais relacionadas à 

perspectiva de inclusão escolar? 

Foi pensando nessas questões que emergiu a ideia de fomentar a implantação 

de uma rede nacional de pesquisadores da área de Educação Especial e da instituição 

do Observatório Nacional da Educação Especial (Oneesp), com foco na produção de 

estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão 
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escolar na realidade brasileira. 

A meta com a criação do Oneesp era de constituir uma rede colaborativa 

entre pesquisadores, tendo como meta potencializar a produção de informações e 

conhecimentos necessários para melhorar as decisões em matéria de políticas de 

inclusão escolar dos sistemas educacionais, além de oportunizar o compartilhamento 

de experiências entre pesquisadores para aperfeiçoar a sistemática de produção de 

conhecimento e de desenvolvimento de pessoal na área de Educação Especial. 

Hoje a rede nacional está composta por 36 pesquisadores de 18 estados 

(Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,  

Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), 22 instituições de ensino superior e 18 

programas de pós-graduação.  

Em relação aos principais achados , até o presente os resultados têm apontado 

que apesar dos instrumentos que forçam uma padronização da política de inclusão 

escolar pelo MEC, no contexto dos municípios a política acaba sofrendo múltiplas 

traduções, e em vários níveis, de modo que as políticas locais acabam assumindo 

diferentes contornos. Em geral são encontrados grandes desafios no que tange a uma 

definição sobre como deve ser o Atendimento Educacional Especializado no espaço 

das SRM, e mais ainda nas relações entre o atendimento e o currículo entre a sala de 

aula comum. Em alguns municípios a oferta de AEE ainda ocorre de modo substitutivo 

e precário, com falta de regularidade na implantação das SRM, enquanto que em 

outras práticas inovadoras e criativas podem ser vislumbradas. Entretanto, o principal 

problema parece estar na concepção política do serviço de apoio baseado na SRM, 

que se torna  o lócus de acomodação da diferença, que ainda centra a deficiência no 

aluno e provova pouco ou nenhum  pouco impacto na escola que precisa mudar. 

Enfim, conclui-se até o presente, ainda que o projeto não tenha sido concluído 

que os resultados preliminares obtidos são surpreendentes e extrapolam em muito o 

que era esperado na medida em que já se percebe seu impacto no sentido de:  

1) Contribuir para o avanço de políticas municipais de inclusão escolar locais a 

partir da coleta e sistematização de informações que subsidiem tomadas de 
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decisões, permitindo, por exemplo, identificar demandas para a formação de 

professores, limites e possibilidades das salas SRM, monitoração do 

desempenho dos alunos da população alvo da Educação Especial na escola etc.; 

2) Estreitar os laços entre as Universidades e as Secretarias Municipais de Educação 

ampliando as oportunidades da universidade produzir conhecimento que contribua para 

avançar políticas e práticas;  

3) Prover formação continuada para professores especializados que atuam em salas 

de recursos de escolas públicas;  

4) Prover formação a todos os pesquisadores e estudantes universitários 

envolvidos em contextos coletivos e colaborativos de produção de 

conhecimento típicos de redes de pesquisa; 

5) Prover a oportunidade de intercâmbio e formação entre os integrantes dos 

grupos de pesquisa das 22 universidades que tem a Educação Especial como objeto 

de estudo e com isso fortalecer a produção científica nacional na área de Educação 

Especial; e enfim 

6) Ampliar o impacto do conhecimento científico produzido na definição das 

políticas de inclusão escolar no âmbito dos municípios, nos estados e no país. 
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Resumo 

As pessoas com deficiência comungam com os restantes cidadãos dos mesmos direitos, 

conforme consagra o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem  

“Todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos”.  

Este estudo pretende identificar os fatores que, na perspetiva dos empresários, 

influenciam positivamente a avaliação do trabalhador deficiente intelectual e 

contribuem para a sua inserção no mundo do trabalho. 

Os resultados indicam que os empresários têm uma imagem globalmente positiva destes 

trabalhadores e que a sua baixa produtividade não constitui um facto, só por si, 

determinante na sua contratação. 

Constatou-se que as competências relacionais, comunicacionais e sociais são as mais 

valorizadas pelos empresários, sendo, por isso, necessário que todos os intervenientes, 

ao longo do percurso escolar e/ou formativo dos jovens com Deficiência Intelectual, 

desenvolvam estas competências. 

 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Transição para a Vida Adulta; Inclusão Social; 

Inserção Laboral; Empresários. 

Abstract 

According to the first article of the Universal Declaration of Human Rights, people with 

disabilities ensure the same rights of other citizens, "All human beings are free and 

equal in dignity and rights". 
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This study sought out to identify factors that, from the perspective of entrepreneurs, 

positively influence the assessment of workers with disabilities and contribute to their 

integration into the labor market. 

Results indicate that entrepreneurs have a generally positive image of these employees 

and that low productivity is not a fact, in itself, influential in their hiring. 

Moreover, we found that interpersonal, communication and social skills are the ones 

most valued by employers. Our findings point to the significance of these skills 

development, making it essential that all actors along the educational/training path of 

young people with Intellectual Disabilities take this into account. 

 

Keywords: Intellectual Disabilities; Transition to Adulthood; Social Inclusion; Labor 

Inclusion; Entrepreneurs 

Introdução 

 

A presença de jovens com deficiência intelectual (DI) na escola contemporânea 

constitui um desafio para todos, pais, professores e responsáveis pela educação em 

geral, quer ao nível de qualificação académica exigida pela sociedade, quer no que se 

deseja como passagem tranquila pelo complexo processo de transição para a vida 

adulta.  

Procurou-se com a presente investigação, de carácter predominantemente exploratório, 

contribuir para os estudos sobre inclusão na vida ativa da pessoa com DI. 

Numa época em que a crise de desemprego se agudiza, identificar fatores que, na 

perspetiva dos empresários, são potenciadores de uma melhor integração laboral, 

contribui que esses sejam objeto de trabalho pelos profissionais responsáveis da 

educação/formação dos referidos jovens, promovendo assim a empregabilidade dos 

jovens com DI, 

As características e estabilidade de emprego alteraram-se drasticamente pelo que o 

conhecimento dos requisitos mais valorizados pelos empregadores, constitui uma mais-

valia para os profissionais com responsabilidade na formação destes jovens. 

A educação/formação não garante, só por si, a colocação imediata em mercado de 

emprego. À escola, local privilegiado de formação, enquanto promotora de 
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conhecimentos e de desenvolvimento de competências, têm sido atribuídas, de modo 

recorrente, responsabilidades, por não se adaptar com a rapidez desejada e necessária 

às novas exigências do mundo atual. Espera-se, por isso, que os resultados deste 

trabalho contribuam para ajudar os profissionais, responsáveis pela educação/formação, 

na preparação de jovens com DI para a vida adulta, trabalhando os fatores que são 

valorizados pelos empresários. 

 

Contextualização teórica 

A trajetória histórica da construção da imagem da pessoa com deficiência impulsiona a 

visão que, ainda hoje, se tem dessa população. No mundo ocidental, por referência à 

norma, a pessoa com deficiência figura para a sociedade, como sinónimo de diferença 

discriminatória, concorrendo com o termo incapacidade (Ribeiro, 2009).  

No sistema capitalista, em que a produção é exigida igualmente para todos os 

indivíduos, aqueles que não conseguem atingir as expectativas dos detentores da 

produção são vistos como desviantes, estando a condição de deficiência incluída nessa 

categoria. Para Aranha (1991;1995), a deficiência é multideterminada por fatores que, 

aliados aos valores do sistema vigente na sociedade, levam à segregação e 

estigmatização dos indivíduos deficientes, considerados incapazes e fracos, por não se 

enquadrarem nos moldes produtivos do sistema capitalista. No entanto, o deficiente não 

é deficiente por si só, o tempo todo, como uma entidade abstrata e deslocada. A 

deficiência está contextualizada, marcada pelas condições concretas de vida social.  

A pessoa com deficiência vê o desenvolvimento das suas habilidades comprometido na 

medida em que se relaciona a sua limitação física, cognitiva ou sensorial à dificuldade 

de adaptação social. 

Representar um ser com uma marca como a de “deficiência” é condicionar o seu próprio 

desenvolvimento e integração social. É negar a singularidade e a diversidade, 

características de todos os seres vivos. A categorização, embora necessária ao 

conhecimento, constitui uma barreira ao reconhecimento do outro como ser singular, 

uma vez que tende a esquecer a inconstância e a plasticidade do ser humano (Gardou, 

2005). A educabilidade fica delimitada por baixas expectativas que se constroem face a 

uma criança ou jovem que “não é como os outros”, mutilando, por isso, o 
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desenvolvimento à sua medida e no seu ritmo. A aceitação da diferença e da 

deficiência obriga à abertura ao ser indeterminado, sempre inconcluso, valorizando-se 

a diversidade, não inviabilizando a credibilidade e representação das singularidades. 

As pessoas são todas diferentes e diferem em inúmeros aspetos como a capacidade de 

aprendizagem, competências adaptativas, condições físicas, nível intelectual e vivências 

socioculturais, pode-se, por isso, afirmar que cada um de nós é um ser singular. Na 

presente época de globalização, apregoa-se uma sociedade inclusiva, cuja diversidade 

seja respeitada e entendida como um fator de enriquecimento de convivência humana e 

não uma causa de isolamento ou exclusão pelo que, o respeito e a valorização das 

diferenças tornam-se metas a atingir. 

No entanto, em relação à pessoa com deficiência, prevalece um referencial de 

insuficiência, que descredibiliza oportunidades, participação nas escolhas, vontades, 

encerrando-a em situações de convívio social adaptado, limitando as suas metas e 

aspirações. É inegável a importância pessoal e social do trabalho para qualquer pessoa e 

a sociedade, muitas vezes, teima em desacreditar o potencial da pessoa com deficiência. 

Segundo a Conferência Internacional do Trabalho (2007), cerca de 10% das pessoas do 

mundo possuem algum tipo de deficiência e todas as pesquisas, explícita ou 

implicitamente, sugerem que quanto mais os empresários estão preparados para o 

processo de inserção do profissional com deficiência, maior é a adequação da empresa e 

mais humanizada é a ação dos respetivos funcionários (Carvalho-Freitas & Marques, 

2010). 

A escola e a família constituem contextos de desenvolvimento privilegiados junto das 

crianças e jovens, com papéis indissociáveis e complementares no processo de formação 

e educação.  

A escola portuguesa é um espelho da diversidade da própria sociedade, um espaço em 

que coabitam jovens de diferentes meios económicos, socioculturais, nacionalidades, 

etnias, refletindo toda a diversidade de valores, especificidades e dificuldades, por isso, 

a sala de aula tornou-se “um arco-íris” e a pessoa com deficiência corresponde a uma 

das suas cores (Cortesão, 1998). Defende-se o sucesso educativo para todos, 

implementam-se programas para a qualificação de jovens e requalificação de adultos, 

mas a deficiência e incapacidades continuam a estar associadas a baixos níveis de 
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literacia e de escolarização. Tal facto produz inúmeros condicionalismos no acesso ao 

emprego e outras oportunidades, no exercício de direitos, na participação social e na 

perceção da sua própria condição. Deste modo, as políticas educativas revestem-se de 

elevada importância na inclusão ou inclusões, no combate aos níveis de discriminação, 

no acesso à educação em condições de sucesso e no acesso a recursos, onde se inclui o 

trabalho. A escola não deve ser entendida como escola inclusiva apenas para os jovens 

com deficiência ou Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente (NEEP), 

mas como resposta preferível para todos, independentemente das suas características 

individuais, pressupondo a diversidade como “valor acrescentado” (Afonso, 2005).  

O recente relatório “Education and Disability/Special Needs – Policies and Pratices in 

Education, Training and Employmnet for students with Disabilities and Special 

Educational Needs in the EU”
66

, refere que há nos Estados-Membros uma inadequação 

dos sistemas de ensino no tratamento de crianças com necessidades especiais e de 

adultos com deficiência “As crianças com necessidades educativas especiais saem 

frequentemente da escola com poucas ou nenhumas qualificações, para de seguida 

integrarem uma formação especializada que em alguns casos limita, em vez de 

melhorar, as suas perspetivas de emprego” (p.1). 

A formação profissional constitui um instrumento fundamental na inclusão de jovens 

com DI na vida ativa e está, à semelhança do que aconteceu na Europa, em Portugal sob 

a alçada de instituições com um estatuto de ambiente privilegiado para o 

desenvolvimento de competências a indivíduos com deficiência, que o sistema de 

ensino regular não possui (Ribeiro, 2009). 

O emprego aparece como um trampolim para a transição para a vida adulta e é 

indissociável da formação profissional, que desenvolve processos de autonomia e 

socialização facilitadores da inclusão social. 

De acordo com Azevedo (2005) há, por parte de alguns empresários, algum 

desfavorecimento das pessoas com deficiência relativamente ao emprego. Contudo, a 

sua inclusão nos quadros das empresas é, atualmente, vista também como uma 

vantagem competitiva, reconhecendo-se “vantagens económicas advindas da 

                                                             
66 Educação e Deficiência/Necessidades Especiais – Políticas e Práticas na Educação, Formação e 

Emprego relativas a Alunos com Deficiência ou Necessidades Educativas Especiais na UE, elaborado 

para a Comissão Europeia, publicado a 10 de julho de 2012. 
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manutenção desses trabalhadores” pelos apoios concedidos pelo Estado. Os efeitos a 

nível social também se sentem, na medida em que melhora a imagem pública da 

empresa, que exerce um importante papel de responsabilidade social, reconhecido pela 

comunidade. 

O processo de transição para a vida adulta é complexo e pressupõe a aquisição de um 

estatuto, que seja reconhecido socialmente: um estatuto que prevê autonomia financeira, 

afetiva, habitacional, maturidade, entre outros aspetos, dificilmente separados da 

obtenção do emprego. Este é um desafio que se afigura, em particular, para os jovens 

com DI, maior por inúmeros fatores sociais e culturais, apesar das mudanças positivas 

na sociedade. 

 

Contextualização metodológica 

O objetivo geral deste trabalho é o conhecimento, das perceções dos empregadores face 

aos seus trabalhadores deficientes intelectuais. Concretamente pretendeu-se identificar 

os fatores que, na perspetiva dos empresários, contribuem para a empregabilidade do 

indivíduo com DI e verificar como avaliam o desempenho dos seus trabalhadores com 

DI. 

Para recolher informação utilizou-se um questionário de satisfação dos empresários 

(Neves,1995), e uma ficha de caracterização da empresa/relação laboral. O questionário 

inclui nove itens representativos dos vários aspetos do desempenho do trabalhador cujas 

respostas são dadas numa escala de Likert de 1 (nada satisfeito) a 5 ( muito satisfeito) . 

Os dados recolhidos foram depois sistematizados e trabalhados com recurso a estatística 

descritiva.  

Amostra 

A amostra é constituída por 30 empresários de micro, pequenas e médias empresas: 7  

(23,33%) microempresas, 16 (53,33%) pequenas empresas e 7 (23,33%) médias 

empresas que desenvolvem maioritariamente as suas atividades no sector terciário 

(apoio social e prestação de serviços), em 4 concelhos de distrito de Coimbra e um 

concelho do distrito de Leiria. A amostra foi selecionada com base em dois critérios: 

proximidade geográfica (investigador, empresas, trabalhadores e instituições) e 



 

Parte II |Pág. 2114  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

existência nos quadros das empresas de trabalhadores com deficiência intelectual 

comprovada.   

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Os 30 empresários pronunciaram-se sobre 30 trabalhadores, uma vez que em cada 

empresa apenas se encontrava um trabalhador elegível para este estudo. 

Os trabalhadores avaliados apresentam uma média de idades de 27,59 anos (DP=6,54), 

tendo o mais novo 19 anos e o mais velho 45 anos. Os trabalhadores do sexo masculino 

têm em média 27,23 anos (DP=7,33) e os do sexo feminino 27,87 anos (DP=6,05).  

A maior parte dos trabalhadores do sexo feminino desempenha tarefas relacionadas com 

o apoio social como auxiliar de lar, ocupando-se da higiene, da refeição e dos cuidados 

diretos a idosos, ou como auxiliar de cozinha/refeitório, limpeza e manutenção. Os 

trabalhadores do sexo masculino desenvolvem as suas atividades, maioritariamente, no 

sector industrial como operários e ajudantes em oficinas nomeadamente em carpintarias. 

Relativamente ao tempo de trabalho de cada trabalhador, este varia entre o mínimo de 1 

ano e o máximo de 16 anos, sendo o tempo médio de trabalho de 6,00 anos (DP=4,32). 

Os trabalhadores do sexo masculino trabalham em média há 6,31 anos (DP=4,57) e os 

do sexo feminino há 5,76 anos (DP=4,25).  

As respostas dos empresários ao questionário de satisfação são globalmente positivas. 

Todos os aspetos abordados no questionário são avaliados positivamente o que traduz 

numa ampla satisfação dos empregadores relativamente aos seus trabalhadores com 

deficiência intelectual (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Média (M) e desvio padrão (DP) das respostas ao questionário de 

satisfação dos empresários. 

Questão M DP 

1. Existência de mais trabalhadores como este na empresa 3.60 1.25 

2. Recomendação a outros a contratação de um trabalhador 4.03 0.89 

3. Confiança no trabalho relativamente à produtividade 3.90 0.88 

4. Confiança no trabalho relativamente à assiduidade 4.47 0.73 

5. Confiança no trabalho relativamente à execução de tarefas 4.03 0.81 

6. Orientação do trabalhador para outra seção ou empresa 3.47 1.04 

7. Relacionamento do trabalhador com os chefes 4.43 0.73 

8. Relacionamento do trabalhador com os colegas 4.40 0.77 

9. Avaliação global do trabalhador 4.20 0.66 

 

Os aspetos avaliados mais positivamente são a assiduidade e pontualidade dos 

trabalhadores e as suas atitudes em contexto laboral, concretamente o cumprimento de 

regras de trabalho e o relacionamento interpessoal. A produtividade é o fator avaliado 

menos positivamente pelos empresários. No entanto, a baixa produtividade, só por si, 

não parece ter um peso determinante na satisfação global do empresário em relação ao 

seu trabalhador. Ou seja, para os empregadores parece ser mais importante uma atitude 

positiva no trabalho (assiduidade, pontualidade, bom relacionamento interpessoal) do 

que níveis de produtividade elevados. Estes dados estão em linha com Vidazinha (2011) 

quando refere ser mais importante a atitude positiva do que uma produtividade elevada, 

mas não acompanhada pela referida atitude. 

Não se evidenciaram diferenças nos níveis de satisfação dos empresários em função do 

sexo dos seus trabalhadores, das funções que desempenham, ou do tempo de serviço. 

Dos 30 trabalhadores referenciados, 25 frequentaram cursos de formação profissional. A 

elevada percentagem de trabalhadores que frequentaram estes cursos realça a sua 

importância na promoção da sua empregabilidade, ou seja na obtenção e manutenção de 

um emprego. No entanto, o facto de alguns trabalhadores estarem atualmente a 

desempenhar com sucesso funções diferentes das aprendidas nos cursos de formação 

contradiz a suposta pouca flexibilidade destes jovens ao mesmo tempo que realça a 
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importância de aprendizagens de competências de relacionamento interpessoal que 

parecem essenciais para uma integração laboral bem-sucedida. 

Quanto à relação contratual estabelecida entre o empregador e o respetivo trabalhador, 

verificamos que a maioria (17) é no âmbito do emprego apoiado e os restantes 13 são de 

emprego normal. Este dado realça também a importância desta medida de apoio para o 

empresário e, consequentemente, para o trabalhador. No âmbito desta medida, os 

empresários estão a beneficiar de apoios financeiros para comparticipação nas despesas 

com a retribuição e contribuições para a segurança social. 

Quando convidados a apontar aspetos positivos e negativos dos seus trabalhadores, 

estes identificaram essencialmente aspetos positivos ligados às atitudes no trabalho 

como a motivação, organização, pontualidade, relacionamento, responsabilidade, 

eficiência, fidelidade e interesse.  

Os aspetos negativos relatados apenas por alguns dos inquiridos foram: baixa 

produtividade, teimosia, dificuldades de expressão, dificuldade de execução, fraca 

apresentação, dificuldade de relacionamento, pouca autonomia e tolerância.  

Os empresários convidados a apresentar 3 elementos chave que, no seu ponto de vista, 

contribuem para o êxito da inserção laboral de pessoas com DI não foram muito 

participativos. No entanto, dos elementos indicados destacam-se: o empenho do 

trabalhador na execução da sua tarefa; o relacionamento com os colegas; a formação do 

trabalhador e o apoio estatal à empresa que integra um trabalhador com estas 

características.  

Num comentário final os empresários inquiridos acentuam a falta de apoio do Estado, 

no âmbito da legislação laboral. No entanto, embora realcem o papel positivo e 

determinante da formação profissional na inserção laboral, consideraram também que a 

oferta formativa existente nas instituições e as atividades desenvolvidas nas escolas 

estão desfasadas das atuais necessidades e exigências do mercado de trabalho e das 

expectativas dos jovens.  

 Em síntese, os resultados evidenciam que a satisfação dos empresários está relacionada 

com as características pessoais e comportamentais do trabalhador e não com variáveis 

como o sexo, idade ou o tempo de trabalho. Quer isto dizer que o desenvolvimento de 
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competências comunicacionais e relacionais surge como determinante para o sucesso 

profissional do cidadão com deficiência intelectual.  

Os resultados mostram também que um trabalhador não é considerado mau trabalhador 

por ter uma baixa produtividade, uma vez que os empresários valorizam outros aspetos. 

Os empresários reconhecem o impacto positivo da formação profissional promovida 

pelas instituições, mas consideram que o modelo praticado precisa de uma atualização, 

atendendo à insuficiência do treino de generalização. De acordo com alguns estudos 

realizados (Rusch, Mithaug & Flexer, 1986), este é um dos fatores que contribui para o 

insucesso da colocação de jovens com DI no mercado de emprego competitivo. A 

qualificação profissional e os aspetos de cariz relacional parecem contribuir para que o 

empresário se veja confrontado com dificuldades, pois o trabalhador não deve fazer a 

aquisição de competências comunicacionais e relacionais no meio laboral, isto é, no seu 

posto de trabalho. Estas aptidões devem ser desenvolvidas ao longo do percurso escolar 

e/ou formativo. O relatório da Comissão Europeia de 10 de julho de 2012, vem também 

chamar atenção para a necessidade de rever os conteúdos trabalhados na formação de 

modo a melhorar as perspetivas de emprego nos diferentes Estados-Membros. 

A adaptabilidade e a autonomia constituem os aspetos em que os trabalhadores 

demonstram evidentes dificuldades, na perspetiva dos empresários. Quer isto dizer que 

a capacidade do trabalhador em desempenhar corretamente diferentes tarefas laborais 

dentro da empresa, fator essencial na manutenção do posto de trabalho atualmente, está 

comprometida e não deve ser ignorada. Também Silva (s.d) refere a importância de 

trabalhar estes aspetos.  

As competências profissionais e o treino de competências sociais são totalmente 

interdependentes e devem ser alvo de uma profícua abordagem programática a iniciar 

no sistema educativo regular. Também Tavares (2012) já havia sugerido uma 

abordagem programática com base na experiência das atividades da vida diária, nas 

competências pessoais, sociais e profissionais. 

 

Considerações Finais 

Os resultados apresentados sugerem que os empresários têm uma imagem globalmente 

positiva dos seus trabalhadores com DI. Não foi possível estabelecer uma relação entre 
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o resultado da avaliação do trabalhador e o sexo, a idade ou tempo de trabalho. A 

avaliação global positiva por parte dos empresários parece estar mais relacionada com 

aspetos como o relacionamento interpessoal do trabalhador (com pares e superiores), a 

pontualidade, a capacidade em aceitar regras estabelecidas pela empresa, cumprimento 

de horários, assiduidade e aceitação de normas de segurança. Ou seja, os fatores que 

mais concorrem para a avaliação positiva dos empresários não são a produtividade e a 

qualidade do trabalho, mas sim os que remetem para uma atitude positiva do 

trabalhador em relação ao trabalho e no local de trabalho. 

Não se encontra uma variação da satisfação dos empresários em função do tempo de 

trabalho dos trabalhadores. Não são os trabalhadores mais antigos que são alvo da 

preferência por parte dos empresários, ou seja, não parece ser preciso muito tempo para 

que o empresário desenvolva uma ideia positiva ou negativa do trabalhador. 

Grande parte dos empresários continua a usufruir de apoio, nomeadamente de 

diminuição da taxa contributiva à Segurança Social, após a celebração de contrato. No 

entanto, deixaram de ter apoio da instituição, mantendo-se bastante positivo o nível de 

satisfação. Este facto parece indiciar que os trabalhadores desenvolveram competências 

de relacionamento, comunicação e autonomia que permitiram dispensar o apoio 

anterior, criando, no local de trabalho uma rede de relações sociais que substituíram o 

suporte do técnico de reabilitação. 

O sucesso profissional dos trabalhadores com formação na área em que se encontram a 

trabalhar não é superior aos dos que frequentaram cursos em áreas diferentes ou 

simplesmente não frequentaram, ou seja a frequência de cursos de não constitui um 

facto, só por si, para o sucesso profissional.  

Não foi possível estabelecer uma relação entre o setor e o ramo em que a empresa se 

situa e o grau de satisfação dos empresários, no entanto, parece haver uma preferência 

dos empresários do setor terciário para a inclusão de trabalhadores deficientes 

intelectuais. 

Não se encontrou uma relação entre o tamanho da empresa e a satisfação do empresário, 

A maior parte dos empresários (27) celebraram com os seus trabalhadores contratos sem 

termo, demonstrando que a legislação laboral específica propicia a celebração destes 

contratos. Conclui-se que o Estado poderá estar a ter um papel preponderante neste 
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domínio, através do incentivo dado aos empresários que celebrem um contrato sem 

termo.  

 

IMPLICAÇÕES E PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

Dos dados obtidos e das conclusões tiradas podem ser retiradas implicações para o 

enriquecimento dos programas educativos individuais a desenvolver na escola e ao nível 

da formação profissional, atingindo-se um maior sucesso na inserção laboral do jovem 

com DI. 

A primeira diz respeito à necessidade de desenvolver no futuro trabalhador com DI 

aptidões que lhe permitam acompanhar as mudanças, isto é, generalizar as tarefas 

aprendidas a outras situações. Não é suficiente o trabalhador mostrar que tem 

capacidade em aprender uma determinada tarefa laboral, é preciso que seja autónomo 

no desempenho da mesma, adaptando-se ao ambiente do seu posto de trabalho, sempre 

em mudança. Deste modo, no treino de adaptabilidade ao posto de trabalho ao mesmo 

tempo que são trabalhados os diferentes procedimentos de manutenção do mesmo, 

devem incluir-se os de generalização numa vertente de autonomia indispensável e 

desejável na colocação laboral. 

É imperioso repensar as respostas educativas e curriculares existentes, não só pela 

escola regular como no atual modelo de formação profissional em instituição, incluindo 

mudanças no campo educativo nomeadamente quanto à: 

- promoção da missão educacional como garante de participação crítica e ativa dos 

jovens com DI, que não pode ser confundida com a mera presença física destes ao longo 

do processo de decisão, e de exercício de direitos imprescindível à condição humana; 

- atenção à qualidade e à intensidade dos apoios praticados, orientando-se a prática 

letiva para a prestação dos serviços necessários; 

- existência de certificação qualificante cuja resposta pode estar no estabelecimento de 

parcerias da escola regular com entidades exteriores; 

- desenvolvimento de um modelo educacional que vá ao encontro das aspirações, 

capacidades dos jovens e das próprias exigências atuais do mercado de trabalho. 
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A importância das competências pessoais como pontualidade, assiduidade, cooperação 

e responsabilidade no sucesso profissional são conteúdos programáticos essenciais a 

desenvolver, na medida em que são fatores de satisfação dos empresários. 

Os programas a desenvolver na escola devem ser pensados a longo-termo, ser 

abrangentes, centrados nas necessidades de desenvolvimento dos jovens, 

proporcionando recursos à medida das suas necessidades de modo a perspetivar a futura 

integração profissional e, consequentemente, integração social.  

Parece ser necessário proceder à inovação na proposta curricular que pode passar pela 

formação profissional, uma vez que esta constitui um forte trampolim de inserção 

profissional, mas sem esquecer a necessidade de articulação entre escola regular, 

formação profissional e o grupo empresarial local.  

O processo de preparação para a obtenção de emprego deve ter em consideração os 

aspetos valorizados pelos empresários, quer dizer a atitude positiva em relação ao 

trabalho (pontualidade, assiduidade, empenho na realização de tarefas), o 

relacionamento interpessoal e a formação, uma vez que só trabalhando estes se 

conseguirá promover a inserção laboral do deficiente intelectual. 
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PROGRAMA DE ENSINO PERSONALIZADO COMO INSTRUMENTO 

DE INCLUSÃO SOCIAL 

BEFFA, Marcia Josefina. 

 UNESPAR (Universidade do Estado do Paraná – BR– Fecea -Faculdade Estadual de 

Ciências Econômicas de Apucarana) 

Resumo  

 

O presente estudo teve como objetivo a criação e implementação de um Programa de 

Ensino Personalizado estruturado no software Moodle  que auxiliasse aprendizes na 

elaboração do problema de pesquisa  durante a disciplina de Metodologia de Pesquisa. 

Aspectos relacionados a ampliar o acesso à educação e alcançar uma maior equidade 

com formação de qualidade de profissionais nas diversas áreas do conhecimento são 

considerados questão central para a política educacional brasileira. O processo de 

produção de conhecimento em nível superior e em pós-graduação lato sensu coloca-se 

como um desafio quanto à formação técnica e científica de futuros profissionais a partir 

de um ensino de Metodologia de Pesquisa que ofereça ao educando oportunidades de 

modificar seu processo de ensino aprendizagem, tornando-o autônomo, crítico e 

responsável intelectualmente. Por um lado, os resultados indicam que a programação de 

ensino propiciou o desenvolvimento o comportamento de elaborar problema de 

pesquisa demonstrando sua importância mas, por outro lado, resultados  demonstraram 

também a dificuldade de efetivar procedimentos de programação de ensino. Discute-se a 

necessidade de uma prática docente voltada à definição de estratégias de ensino que 

possam tornar possível a ocorrência de tal aprendizagem, considerando as condições do 

aprendiz, as condições de ensino e de avaliação disponibilizadas pelo professor que 

favoreçam oportunidade de aprendizagem de comportamentos eficazes na elaboração do 

problema de pesquisa e trabalhos científicos e transformação do conhecimento 

produzido em comportamentos profissionais para bem atuar na sociedade. 

 

Palavras chave: Metodologia de Pesquisa, Análise do Comportamento, Programação 

de Ensino  
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PERSONALIZED EDUCATION PROGRAM AS A TOOL FOR SOCIAL 

INCLUSION 

 

Abstract 

 

This study aimed at the creation and implementation of a Personalized Education 

Program structured on the Moodle software which would help learners in elaborating 

the research problem during a Research Methodology course. Aspects related to 

increasing access to education and to achieve greater equity in the quality education of 

professionals in various fields of knowledge are considered central issues by the 

Brazilian educational policy. The process of knowledge production in higher education 

and post-graduation courses is considered a challenge regarding the technical and 

scientific training of future professionals from a teaching research methodology that 

offers students opportunities to modify their teaching and learning process, making 

them autonomous, critical and intellectually responsible. On the one hand, the results 

indicate that the teaching program created opportunities to develop the behavior to 

develop the research problem demonstrating its importance, but on the other hand 

results also demonstrated the difficulty of carrying out teaching programming 

procedures. The need for a teaching practice which focus on the definition of teaching 

strategies that can make the occurrence of such learning possible is discussed, especially 

in relation to the conditions of the learner, the conditions of teaching and assessment 

provided by the teacher in order to promote effective behavior learning opportunity in 

the elaboration of the research problem and scientific papers and also knowledge 

transformation produced in professional behaviors to perform well in society. 

 

Keywords: Research Methodology, Behavior Analysis, Teaching Programming 
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Introdução 

 

Aspectos relacionados a ampliar o acesso à educação e alcançar uma maior 

equidade com formação de qualidade de profissionais nas diversas áreas do 

conhecimento são considerados questão central para a política educacional 

brasileira.  

O processo de produção de conhecimento em nível superior e em pós-

graduação lato sensu coloca-se como um desafio quanto à formação técnica e 

científica de futuros profissionais, considerando o processo de fazer ciência como 

surgimento de conhecimento novo, aprendizado do mundo com visão crítica e 

possibilidade de uma melhor atuação profissional.  

Mesmo reconhecida a importância, o desenvolvimento do “pensamento 

científico” situa-se como tão complexo quanto qualquer outro aspecto envolvido no 

ensinar o aluno maneiras de relacionar-se com a realidade. Essa complexidade se deve 

ao processo de ensino/aprendizagem ser compreendido como um sistema de interações 

entre professores e alunos e a dificuldade reside em identificar os componentes 

comportamentais de professores e alunos envolvidos e caracterizar as relações entre 

eles. Uma tecnologia é necessária para trabalhar com “comportamentos dos alunos por 

meio dos comportamentos dos professores, [...] mas não suficientemente considerados 

nos exames e nas atividades relacionados à Educação”, bem como uma separação em 

diversas áreas percebida como desnecessária e destrutiva entre conhecimento científico 

disponível e o que é feito nas ações que constituem as atividades profissionais conforme 

indicado por Kubo e Botomé (2001).  
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A Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico 

adotada na Conferência Mundial sobre a Ciência em Budapeste em 1999 (Unesco, 

1999), faz referência à importância do domínio do trabalho científico em todas as áreas 

de conhecimento permitindo um maior conhecimento da natureza, tecnologia e 

sociedade, uma qualidade de vida melhor e um ambiente saudável e sustentável para as 

gerações atuais e futuras. Por outro lado, espera-se promover o pensamento científico, 

cuja essência é a capacidade de examinar problemas de diferentes perspectivas e 

procurar explicações dos fenômenos naturais e sociais, submetendo os educandos 

constantemente a um pensamento crítico e livre, que é essencial num mundo 

democrático.  

Isso nos reporta a questionamentos acerca do papel da disciplina Metodologia da 

Pesquisa Científica no ensino superior e pós-graduação e sua função de auxiliar os 

alunos a elaborar trabalhos científicos, projetos de pesquisa, monografias e trabalhos 

exigidos como pré-requisitos para conclusão de curso. Observa-se uma desarticulação 

no ensino de metodologia na graduação do ensino com a pesquisa, que deveria estar 

vinculada a todas as disciplinas do curso. Há um superdimensionamento para preencher 

deficiências na formação decorrentes da fragmentação do conhecimento em disciplinas 

isoladas, ou esvaziamento, destituindo-a do caráter teórico-metodológico para assumir-

se como disciplina instrumental. Dessa forma, à disciplina de Metodologia da Pesquisa 

se impõe um desafio no tocante à junção da teoria e prática.  

É necessário um ensino de Metodologia de Pesquisa que ofereça ao aluno 

oportunidades de modificar seu processo de ensino/aprendizagem, tornando-o 

autônomo, crítico e responsável intelectualmente frente aos conteúdos técnicos e 

metodológicos empregados na elaboração de trabalhos científicos, acesso, 

utilização e transformação do conhecimento produzido em comportamentos para 

atuar na sociedade. 

Para Skinner (1972) citado por Zanotto (2000, p. 140) o processo de preparação 

dos indivíduos para atuarem de forma eficaz sobre o meio ambiente visando à 

construção de uma sociedade com chances de sobrevivência só é possível por meio da 
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educação, “garantindo ao aluno acesso aos conhecimentos acumulados e aquisição de 

comportamentos de autogoverno, capacitando-o a atuar sob novas contingências e a 

agir com sucesso em relação ao mundo, em um tempo futuro”. É a educação 

responsável por desenvolver conhecimentos científicos e levar os alunos a atuarem 

eficientemente por meio do ensino formal e sistemático. 

Segundo Skinner (1972), o ensino eficaz deveria ser reflexo do que é e do que 

faz a ciência. Assim, esse processo deveria ser iniciado já na graduação, a fim de 

acostumar os jovens ao método científico, com adequado treinamento. 

A universidade, mediante atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão 

objetiva desenvolver o raciocínio científico, a fim de que possa cumprir com seu papel 

na formação humanística, profissional e científica dos cidadãos e, assim, impulsionar o 

desenvolvimento da ciência e da melhoria de condições de vida das pessoas e do meio 

ambiente, suprindo as necessidades sociais. É necessário que o aluno, no contato com 

atividades científicas, desenvolva o pensamento científico e esteja apto a entender os 

métodos utilizados em uma pesquisa científica, tirando proveito do texto científico e 

aperfeiçoando a atividade profissional.  

A formação científica deve considerar dois aspectos: a aprendizagem dos 

conceitos científicos e fatos científicos acerca do fenômeno da realidade de interesse na 

área de conhecimento e a aprendizagem do método científico envolvendo a capacidade 

de observação da realidade objetiva que nos rodeia.  É a consideração destes aspectos 

que conduz o profissional a compreender a realidade em que está inserido e agir sobre 

ela, “saber diagnosticar as situações, criar projetos para responder às solicitações e 

intervir de modo fundamentado (Boavida & Amado, 2010, p. 158). 

A pesquisa se caracteriza como uma forma de indagação e de crítica diante do 

que existe e, seria importante que os alunos de um curso de graduação pudessem 

desenvolver essas atitudes (Botomé, 1993, 1996, 1997; Botomé & Gonçalvez, 1994).  O 

aluno não relaciona a teoria com a prática, ou seja, não relaciona os conhecimentos 

produzidos e acumulados, ao “fazer ciência” e à prática profissional. Observa-se que 

esta atitude se mantém na pós-graduação até que os alunos se deparem com a 

necessidade de cumprir com o requisito “elaboração do projeto de pesquisa” para 

construção da Monografia e obtenção do título de especialista.  
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E neste processo de “fazer ciência”, “fazer pesquisa”, defrontamo-nos com 

uma questão central: o problema de pesquisa. Apesar de anunciada em artigos e 

manuais de metodologia como etapa primordial, a atividade básica da ciência, ou seja, a 

“indagação e construção da realidade”, necessária para a efetivação de investigação 

científica de qualidade, promoção do desenvolvimento social, humano e econômico 

(Minayo, 2001, p.17), poucos estudos indicam quais aspectos, elementos e 

procedimentos de ensino devem ser considerados na formulação do problema de 

pesquisa. 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo a elaboração e aplicação de 

um Programa de Ensino Personalizado estruturado com base no software Moodle e 

aplicado durante a disciplina de Metodologia de Pesquisa para alunos de pós-graduação 

lato sensu, a fim de verificar o desempenho dos alunos na elaboração do problema de 

pesquisa, bem como o ensino de Metodologia de Pesquisa é caracterizado por esses 

alunos, referente ao domínio de conhecimentos teóricos, experiência prática e 

autoconfiança em realizar trabalhos científicos.  

 

Contextualização Teórica 

 

Quando se fala em educação é necessário compreendê-la como um processo de 

duas interfaces, o ensino e a aprendizagem. Esse processo, segundo Pereira, Marinotti e 

Luna (2004) caracteriza-se como um complexo sistema de relações estabelecidas entre 

professores, alunos e o contexto externo da escola, tais como pais, comunidade, 

aspectos político-econômicos, que influenciam e são influenciados constantemente.  

Diante disto, o grande desafio para a efetividade do ensino se impõe em todos os níveis 

educacionais e depende de todos envolvidos, principalmente dos que ensinam e dos que 

aprendem.  

A educação tem por finalidade transformar comportamentos e a Análise do 

Comportamento, enquanto orientação teórica, é considerada uma abordagem capaz de 

ajudar as pessoas a modificar seus comportamentos e agir de maneira mais satisfatória 

frente às exigências do meio. Desta forma, baseado em Skinner (1972), é possível 
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afirmar que tal abordagem está em conformidade com os objetivos da educação, de 

tornar o homem mais hábil na relação com os diversos aspectos da realidade.  

Falar em educação é falar em ensinar e aprender, essencialmente a aprendizagem 

do aluno como finalidade máxima (Gianfaldoni, Rubano & Zanotto, 2011). Em 

conformidade aos objetivos deste estudo, considera-se importante discutir o processo de 

ensino e aprendizagem no tocante a educação científica de alunos do ensino superior e 

pós-graduação lato sensu. Como já discorrido anteriormente, são imprescindíveis ações 

efetivas nesse sentido, que conduzam os alunos a lidarem com situações problema de 

forma cada vez mais autônoma e independente (Skinner, 1972), tornando-se produtores-

consumidores do conhecimento científico disponível e assim transformando esses 

conhecimentos em ações eficazes na atuação profissional. Para tanto, acredita-se que os 

pressupostos da Análise do Comportamento possam gerar práticas e procedimentos de 

ensino eficazes, geradores de aprendizagem, favorecendo a formação científica dos 

educandos.  

Ensinar e aprender é visto como um sistema de interações entre professores e 

alunos e, a compreensão desse processo envolve a análise do que faz um professor e do 

que acontece com o aluno  em decorrência do fazer do professor (Kubo & Botomé, 

2001). É um trabalho conjunto entre professores e alunos, em busca de ações frente aos 

conhecimentos que necessitam ser ensinados-aprendidos, no sentido de transformar 

esses conhecimentos em ações que possam indicar que ocorreu a aprendizagem. 

Para a Análise do Comportamento, aprendizagem e comportamento estão 

intimamente relacionados e, para compreender este processo e programar modificações 

comportamentais no processo ensino/aprendizagem, é necessário compreender como e 

sob quais condições ocorre a aprendizagem.  

 

Matos (1992) sugere que a análise do comportamento de “ensinar, ou o que o 

professor deveria fazer para que resulte como efeito a aprendizagem do aluno, seja o 

aspecto mais importante na efetivação do aprendizado e revela o caráter planejado do 

ensino, permitindo organizar condições para que mudanças no comportamento do aluno 

sejam alcançadas e atinja-se um planejamento de ensino eficaz. 
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Para Skinner (1972) o planejamento de contingências envolve desde a 

definição clara dos objetivos, o arranjo das contingências para modificação do 

comportamento, bem como a efetiva consolidação do comportamento fazendo uso dos 

conhecimentos acerca da modelagem de comportamentos através de reforçamento 

positivo. 

A especificação do comportamento que se deseja ensinar deve partir do 

conhecimento de repertório comportamental dos alunos. Segundo Botomé (1980), 

citado por Vettorazzi et al (2005, p. 358), é necessário decompor os comportamentos 

especificados em comportamentos mais simples, denominados de aprendizagens 

intermediárias, possibilitando evidenciar as aprendizagens cujo desenvolvimento é 

necessário para que se apresente o comportamento-objetivo. 

A partir da definição dos comportamentos-objetivo e de sua decomposição, 

algumas condições são necessárias para efetivar a instalação e fortalecimento destes 

comportamentos: o reforço imediato dos comportamentos, o respeito ao ritmo próprio 

do aluno e o princípio de progressão gradual. (Zanotto, 2000) 

O arranjo de contingências envolve um planejamento específico desde a escolha 

de situações antecedentes de ensino/aprendizagem, aquelas que facilitam a 

aprendizagem e/ou são condições necessárias para a própria emissão de um 

comportamento a ser aprendido, e/ou determinam a relevância desse comportamento. 

Também é importante o provimento de conseqüências reforçadoras positivas para os 

comportamentos almejados, evitando-se ao máximo a punição. Por fim, depreende-se a 

importância de envolver o aluno ao máximo na avaliação de seu próprio desempenho a 

fim de substituir gradualmente eventuais contingências arbitrárias, oportunizando as 

respostas especificadas dos alunos, mantendo-os em constante atividade através de 

situações de aprendizagem naturalmente reforçadoras. (Matos, 1992; Pereira, Marinotti 

& Luna, 2004; Zanotto, 2000) 

Todorov, Moreira e Martone (2009, p.289) alinhados com os fundamentos da 

Análise do Comportamento aplicada à educação consideram que: planejar significa 

também ter total clareza dos objetivos que se deseja alcançar, ou seja, saber especificar 

claramente os comportamentos que gostaríamos de observar em nossos alunos ao final 
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do processo, assim como fornecer as condições mais apropriadas para que esses 

comportamentos sejam de fato adquiridos. 

Sendo assim, a responsabilidade do processo ensino/aprendizagem recai sobre o 

professor como um planejador do ensino por meio de “um arranjo de contingências sob 

as quais o aluno aprende” (Skinner, 1972, p.62). Esta função deve alinhar-se à 

concepção de aprendizagem como processo de alteração de comportamento em função 

deste arranjo, no qual mudanças observáveis são identificadas no repertório 

comportamental do aluno (Zanotto, 2000). 

A partir dos princípios fundamentais da Análise do Comportamento têm-se as 

propostas de ensino programado caracterizado por princípios básicos sugeridos por 

Keller (1972): divisão do curso apresentado em pequenas unidades (passos); a definição 

de critério para qualificação do aluno para passos subsequentes; possibilidade do aluno 

assumir papel ativo e ritmo próprio na condução das atividades; avaliações frequentes e 

conhecimento imediato dos resultados das avaliações.  

Portanto, programar ensino significa arranjar contingências de reforço e esse 

arranjo, por sua vez, demanda um planejamento das condições que facilitem a aquisição 

dos comportamentos e a ocorrência da aprendizagem. Na Programação de Ensino é 

necessário verificar a relação que se estabelece entre os objetivos comportamentais, a 

escolha das condições de ensino e o desempenho dos alunos no desenvolvimento, 

manutenção e generalização de comportamentos. O ponto de partida é a descrição dos 

comportamentos-objetivo e um arranjo de contingências de ensino com vistas a modelar 

os comportamentos desejados. 

 

 

Contextualização Metodológica 

 

Inicialmente foram identificadas e hierarquizadas as classes e 

subclasses de comportamentos que compõem a elaboração do problema de 

pesquisa. A partir da descrição dos comportamentos-objetivo foi construído um 

Programa de Ensino Personalizado, a partir de um Sistema de Gerenciamento 

de Cursos (SGC) - Plataforma Moodle e utilizados os recursos disponíveis em 
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uma plataforma de gestão e distribuição de conteúdos online através de uma 

interface web (Plataforma Moodle), quanto à apresentação do material e 

conteúdos, avaliação do curso e recursos de interação entre participantes e 

moderador, tais como fórum e chat. O curso de ensino programado foi 

organizado conforme os critérios dos conceitos da Análise do Comportamento. 

A especificação dos objetivos comportamentais orientou a organização das 

condições ambientais (antecedentes e conseqüentes) para o desenvolvimento dos 

comportamentos envolvidos na elaboração do problema de pesquisa.  

O programa de ensino foi aplicado durante a disciplina de Metodologia 

da Pesquisa Científica e participaram do estudo 28 alunos do curso de Pós 

Graduação lato sensu em Gestão Financeira e Contábil da UNESPAR – 

FECEA (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – PR - 

BR), graduados na área administrativa, contábil e econômica.  

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados indicam que a construção do programa de ensino fundamentado na 

Análise do Comportamento orientou a correta definição de objetivos comportamentais 

envolvidos na elaboração do problema de pesquisa e consequente seleção de situações-

estímulo (atividades) e comportamentos com o objetivo de colocar os últimos sob o 

controle dos primeiros, e as conseqüências (reforçadores) para tais comportamentos, 

sequenciando essas contingências atingindo a instalação de uma forma comportamental 

mais complexa a cada passo. Medidas comportamentais entre bom e ótimo foram 

produzidas evidenciando melhorias no desempenho dos alunos quanto a elaborar o 

problema de pesquisa.  

A organização de um conjunto de materiais e condições de ensino com uma 

ordem crescente de dificuldade, considerando o repertório comportamental dos alunos, 

levando-os a responder com base num processo de modelagem comportamental através 

de contingências de reforçamento positivo, parece ser condição essencial na consecução 

dos objetivos comportamentais especificados no programa de ensino. 
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Esse processo foi efetivado pela utilização da plataforma Moodle, capaz de 

oferecer o ferramental necessário, pois disponibiliza recursos que envolve a 

apresentação de materiais e conteúdo e avaliação, podendo os conteúdos serem 

organizados em pequenas unidades. No entanto, todo esse processo prescinde de 

profissional capacitado, não no sentido de operar o sistema, mas de planejar a 

programação do conteúdo, divisão e formas de avaliação, ou seja, um “arranjador de 

contingências” (Skinner, 1972). 

Quanto aos relatos verbais dos alunos, pré e pós aplicação ao programa, estes 

revelaram a possibilidade de alta suficiência do programa em auxiliar os acadêmicos no 

domínio teórico-prático e autoconfiança em produzir trabalhos científicos. Assim, o 

aprendizado do fazer pesquisa decorreu mais de um “saber fazer” e não apenas de 

“prescrições” como se resumiu o ensino de Metodologia de Pesquisa na forma como 

esta disciplina se apresentou a esses alunos na graduação. Houve portanto, com a 

participação no programa de ensino, a possibilidade de aprendizagem de um novo 

formato de ensino desta disciplina na pós-graduação.  

Skinner (1972) ressalta a importância do processo ensino/aprendizagem 

conduzir alunos a agir de modo autônomo, menos dependente do que os outros fazem 

ou fizeram em tempo remoto, que transformem conhecimentos em ações eficazes na 

transformação do  meio. Esta perspectiva tange ao ensino do futuro pesquisador, ou 

seja, daquele aluno que está sendo preparado para realizar pesquisa, seja em nível de 

graduação ou pós-graduação. Acredita-se que um arranjo de contingências que efetivem 

o reforço positivo mais do que o coercitivo e arbitrário, considerando as características 

do aluno e os objetivos de ensino, possibilite um processo ensino/aprendizagem eficaz 

de futuros pesquisadores. Quanto ao foco deste estudo - o pensamento científico e 

respectivo desenvolvimento - a ação do professor deve ser vista como recurso essencial 

no arranjo de contingências de ensino, indicando os meios de procedimentos de ação 

para o domínio das diversas etapas do raciocínio lógico, levantamento de premissas e 

constatação de evidências e aplicabilidade do conhecimento no cotidiano dos alunos.  

Segundo Zanotto (2000), é necessário iniciar os alunos ao método científico 

desde muito cedo, possibilitar o domínio de conhecimento científico, dos saberes 

relativos às diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar bem como propiciar 
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a aquisição de competências de atuação a partir de conhecimentos atuais e relevantes, 

possibilitando uma ação profissional eficaz na realidade (Zanotto, 2000).  

Reportando-se ao valor de ensinar ciência e levar os alunos a elaborarem um 

projeto de pesquisa, é importante e esperado que os trabalhos projetem futuras ações, 

que não somente encerrem cumprir com o requisito de entrega do projeto e futuramente 

da monografia para obtenção do título de especialista. Sobretudo, que estes trabalhos 

possam abstrair resultados e garantir ganhos para a atuação profissional e, 

consequentemente, para a sociedade em que estão inseridos num tempo futuro. 

Cabe aqui salientar aspectos referentes às finalidades da educação: “educar 

envolve ação futura do comportamento estabelecido”. Baseado em Skinner, Moroz 

(1993, p. 34) aponta a necessidade de as instituições de ensino prepararem os alunos 

para atuarem “adequadamente às novas circunstâncias ou às alterações ocorridas nas 

contingências em vigor”. A eficácia do ensino é medida pelo o que o aluno fará fora 

desse contexto, longe dos agentes educativos. 

Desta forma, cabe oferecer contingências de ensino para a formação científica 

tanto na graduação quanto na pós-graduação lato sensu, não no sentido de propor uma 

pedagogia de ensino, e sim na proposição de ações que favoreçam os alunos a 

desenvolverem o projeto de pesquisa como atividade importante na prática diária de 

atuação do profissional. Este é desafio considerado por Silveira (2000) no ensino da 

disciplina de Metodologia, pois a prática quando não sustentada por conhecimento 

científico, resulta em empirismo sem base em referencial de teorias existentes, 

resultando em ações repetitivas e pouco úteis para a eficiência profissional.  

Utilizando-se de uma linguagem comportamental cabe ao profissional que 

ministra a disciplina de Metodologia de Pesquisa descrever os comportamentos 

necessários à boa atuação destes profissionais no futuro quanto à transformação do 

conhecimento científico, pré-requisito fundamental no arranjo de contingências mais 

consistentes para desenvolvimento de tais comportamentos.  

Os objetivos da disciplina e a definição das competências a serem desenvolvidas 

devem estar alinhados ao contexto mais amplo da instituição, desde os objetivos 

contidos nos projetos político-pedagógicos e as diretrizes orientadoras na definição e 

organização do currículo do curso. É necessário favorecer uma intersecção entre as 
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disciplinas e o exercício da compreensão do conhecimento produzido e aplicação do 

método científico, buscando um “conhecimento articulado dos conceitos científicos 

disciplinares e interdisciplinares”, conforme Guimarães (2001), e levando a uma prática 

eficaz, uma articulação no ensino de metodologia com a pesquisa, vinculada a todas as 

disciplinas do curso de acordo com Machado, Folleto e Viríssimo (2009). Este aspecto 

não foi verificado por Santos (2008), quando de sua avaliação da estruturação do campo 

acadêmico no interior das universidades. 

Para que se atinja o objetivo de preparar o profissional, pertença ele a qualquer 

área de conhecimento, para ser capaz de buscar e usar conhecimento científico 

necessário à atuação cientifica, estas competências devem ser especificadas nos Planos 

de Curso e Planos de Ensino bem como explicitadas nas Diretrizes Curriculares. Só 

assim será possível propiciar ao professor que ele proponha aprendizagens, descreva 

objetivos que especifiquem as aprendizagens que o aluno deverá realizar a partir do 

ensino. Mesmo quando estes objetivos estão especificados, Grando (2009) realizou um 

estudo e verificou que os objetivos estão descritos de forma imprecisa e são pouco 

claros como orientadores das aprendizagens propostas na formação científica do futuro 

psicólogo. Os objetivos identificados descrevem mais os meios do processo de aprender 

algo, quando deveriam descrever o que os alunos devem ser capazes de fazer. Também, 

muitos objetivos descrevem o que se espera do professor ao invés do que é esperado do 

aluno, aspecto não encontrado nos planos de ensino pesquisados por Grando. 

O estudo de Grando (2009) faz referência a Mager (1976) e às prescrições sobre 

a importância da definição de objetivos e os critérios para descrevê-los corretamente. A 

descrição deve ser realizada com clareza. O professor deve saber exatamente o que 

pretende alcançar, especificar o que o aluno deve ser capaz de fazer por meio do ensino. 

Ou seja, deve estabelecer os resultados a serem atingidos, organizar os meios ou 

condições para efetivar os objetivos, bem como os meios para avaliar se chegou ao que 

desejava. 

Um bom planejamento somado a uma tecnologia de ensino, quando já testada e 

confirmada a efetividade, pode ser uma estratégia de solução para os problemas da 

educação, no que tange ao processo de ensino/aprendizagem.  Isso não significa que se 

encerram as preocupações quanto a formar para o futuro, principalmente no processo de 
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desenvolvimento de atividades que cumpram com os objetivos e conteúdos 

curriculares especificados pelo sistema educacional e levem os alunos a obter melhor 

preparação para ambientes futuros. É necessário modelar um repertório 

comportamental, com o qual o aluno demonstre, não somente que “sabe” tais conteúdos, 

mas que seja reforçado pela comunidade verbal (professor, pais, colegas), de modo que 

o aluno se sinta estimado e valorizado pela aquisição do conhecimento e utilização dos 

mesmos em ambientes futuros e fora da escola, generalizados, auxiliando o aluno a 

controlar sua aprendizagem (Panetta et al., 2006). 

Neste estudo ressalta-se a utilização em conjunto das duas metodologias 

utilizadas: a programação de ensino e o ensino à distância viabilizadas por meio de 

plataformas web. A organização de um conjunto de materiais e condições de ensino com 

uma ordem crescente de dificuldade, considerando o repertório comportamental dos 

alunos, levando-os a responder com base num processo de modelagem comportamental 

por meio de contingências de reforçamento positivo, parecem ser condições essenciais 

na consecução dos objetivos comportamentais especificados nos programas de ensino. 

O Ensino à Distância por meio de plataformas web se caracteriza como um ferramental 

necessário para enviar e compartilhar materiais de estudo, fornecer meios de 

comunicação entre professor e aluno fora da sala de aula, apresentar testes online com 

correções instantâneas, permitindo ao aluno ter uma rápida auto-avaliação e informação 

sobre o desempenho no curso, coletar e revisar tarefas divulgando os resultados, além 

de registrar as notas referentes ao desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas. 

Porém, a mera introdução do computador não é suficiente para efetivar uma tecnologia 

de ensino, é o uso planejado que determinará a qualidade e efetividade da 

aprendizagem, bem como a necessidade de pesquisa tanto na busca de novos dados 

sobre a efetividade do programa como na revisão constante dos procedimentos da 

programação de ensino e do ferramental disponibilizado pela metodologia de EaD e 

plataformas web.  

 

Considerações Finais 
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Considera-se que a programação de ensino foi capaz de desenvolver o 

comportamento de elaborar problema de pesquisa demonstrando a importância e a 

dificuldade de transformar objetivos comportamentais em comportamentos a serem 

desenvolvidos e efetivar procedimentos de programação de ensino. 

Discute-se a necessidade de uma prática docente voltada à definição de 

estratégias de ensino que possam tornar possível a ocorrência de tal aprendizagem, 

considerando as condições do aprendiz, as condições de ensino e de avaliação 

disponibilizadas pelo professor que favoreçam oportunidade de aprendizagem de 

comportamentos eficazes na elaboração do problema de pesquisa e trabalhos 

científicos. A possibilidade dos alunos compreenderem melhor o processo de 

elaboração do problema de pesquisa pode contribuir tanto para a melhoria de 

comportamento no desenvolvimento do projeto de pesquisa e posterior elaboração 

da monografia, como também para que ocorram alterações comportamentais na 

identificação de problemáticas e busca de soluções no ambiente profissional e na 

sociedade.  

O sistema de gerenciamento de cursos utilizados neste estudo não dispensa o 

professor, pelo contrário, o professor assume um papel na organização do o que, para 

que, para quem e como ensinar, bem como na organização das estratégias a fim de 

atingir os objetivos especificados para cada aula, módulo e curso, possibilitando ao 

aluno atuar de um modo ativo e autônomo, frente à realidade presente e futura. Este 

contexto exige que o professor assuma uma nova postura atuando como um planejador, 

característica que deve ser essencial e que é pouco considerada pelas políticas públicas 

de formação profissional. 

Um bom planejamento somado a uma tecnologia de ensino, quando já 

testada e confirmada a efetividade, pode ser uma estratégia de solução para os 

problemas da educação, no que tange à equidade da qualidade do ensino e inclusão 

social. O professor ao estabelecer comportamentos vantajosos para os alunos e o 
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grupo em tempo futuro, destinando-se à sobrevivência do grupo e da cultura, 

evidencia o efeito mais importante do ato de ensinar, a aprendizagem do aluno 

para bem atuar em sociedade no futuro. 

Mudanças na educação são desejáveis e necessárias, mas para que se efetive 

um ensino de qualidade, há demanda por uma maior compreensão do 

comportamento do aluno e do professor, peças chaves nesse processo.  E como 

concluem Prado, Beffa e Gonsalez (2012), ao educador cabe a tarefa de promover a 

interação dos alunos com aspectos do meio, planejar o ensino e efetivá-lo a partir 

do arranjo de contingências, possibilitando uma verdadeira eficácia no processo 

ensino/aprendizagem. 
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RESUMO – O presente trabalho apresenta mudanças qualitativas e parciais em uma 

turma do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública da Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro, durante a realização de uma pesquisa intitulada: A 

aprendizagem de Virtudes e desenvolvimento moral nas aulas de Educação Física 

Escolar. Para operacionalização dessa pesquisa, o problema se fundamentou em como 

se desenvolveu o processo da ensino/aprendizagem da ética, das virtudes nos modelos 

pedagógico competitivo e cooperativo na aula de Educação Física Escolar. O objetivo 

geral foi investigar como se desenvolve o ensino/aprendizagem das virtudes na prática 

pedagógica do professor de educação física que concebe, em suas aulas, o modelo 

pedagógico competitivo e cooperativo. Analisar os resultados desse modelo no 

desenvolvimento moral dos alunos.  A fundamentação teórica foi por meio da filosófia 

de Aladair MacIntyre, e Theodor Adorno. O filosofo Alasdair MacIntyre (2001) se 

preocupa em pesquisar questões da moralidade na pós-modernidade e seus pressupostos 

possibilitam o ensino da Virtude para a plena realização da vida ética. Frente a uma 

perspectiva crítica destaca-se a filosofia de Theodor Adorno (2010), para quem a 

educação deve perseguir uma formação para a autonomia e para emancipação do 

sujeito, e o ideal de formação do sujeito é se tornar autorreflexivo. No que se refere à 

adolescência salienta-se a necessidade de compreender a adolescência em sua totalidade 

dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais ou culturais, os quais são indissociáveis. 

A metodologia foi de cunho qualitativo na perspectiva de René Barbier (1985), que 

descreve a pesquisa-ação por meio da Escuta Sensível. Os dados foram analisados a 

partir de Bardin (1977), com base na observação participante, nas oficinas e entrevistas 

semi-estruturadas. Os resultados foram explicitados por meio das categorias de amizade, 

coragem, perseverança e justiça, em que demonstraram a reflexão e prática das virtudes 

pelos participantes propiciando a aprendizagem da Ética.  

 

Palavras-chave: Ética/Moral.Educação Física.Educação Inclusiva.Adolescência 
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INTRODUÇÃO 

 Este artigo traz um recorte da dissertação Aprendizagem de virtudes e 

desenvolvimento moral nas aulas de educação física escolar. Esta pesquisa foi realizada 

durante mestrado em Educação na UFRJ em uma escola pública da Rede Municipal do 

Rio de Janeiro, com uma turma do nono ano do ensino fundamental.  

O presente trabalho pretende contribuir para a reflexão da Ética/Moral do ensino 

aprendizagem de virtudes nas aulas de Educação Física Escolar nos modelos 

pedagógico competitivo e cooperativo no processo de Educação Inclusiva nas aulas de 

Educação Física Escolar. 

          Lins (2007) argumenta que é fundamental que se observe a ausência, de 

“suporte morais” na atualidade, para que se possa refletir sobre a construção da 

Ética/Moral no contexto escolar. A autora considera que Educação Moral é um processo 

de formação ampla e geral em que se explicitam ideias e comportamentos a partir de 

critérios com elementos de uma cultura. Portanto, o ensino/aprendizagem é pautado na 

prática de valores extraídos de princípios Éticos.             

         Shimizu, Cordeiro e Menin (2006), salientam que depois de um longo período, 

sem a devida atenção à Educação Moral, estudiosos voltam a levantar a necessidade de 

se educar moralmente, eixo de preocupação e discussão nos mais variados campos, 

especialmente, no campo educacional. Ressaltamos que negligenciar a dimensão ética/ 

moral da apropriação do saber da cultura corporal seria fracassar na formação integral 

do aluno no ensino fundamental. 

Destacamos o pensamento do filosofo Alasdair MacIntayre que se preocupa em 

pesquisar questões da moralidade na pós-modernidade e por seus pressupostos 

possibilitar no âmbito escolar o ensino da Virtude para a plena realização da vida ética. 

MacIntyre (2001) apoia-se na tradição aristotélica, aprofundando os conceitos de 
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Desordem Moral, Emotivismo e as Virtudes para o ensino/ aprendizagem da Educação 

Moral.  

Salientamos a filosofia de Theodor Adorno (2010), para quem a educação deve 

perseguir uma formação para a autonomia e para emancipação do sujeito e o ideal de 

formação do sujeito é se tornar autorreflexivo. Dessa maneira, é significativo discutir a 

presença do conceito de barbárie na filosofia de Adorno (2010) endossando o contexto 

sociocultural e a dinâmica histórica na atualidade.   

No ensino da Ética com intuito do desenvolvimento moral considera-se o conflito 

como potencial e tem como ponto de partida a prática das atividades e jogos para a 

aprendizagem das virtudes.  

Desta maneira, ensinar valores inclusivos não é uma opção de preferência 

particular, mas de valores para a formação dos próprios grupos humanos para a 

convivência nos diversos espaços sociais. Salienta-se que a compreensão da vivência 

moral está envolvida com o entendimento interpessoal, com a primazia do dar e receber, 

que são visíveis na prática da virtude. Quando há propostas pedagógicas efetivas que 

possibilite experiências Éticas compartilhadas pelas crianças e jovens, tais como 

reciprocidade e cooperação se observa avanço da inclusão escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Princípios filosóficos: Ética e Moral  

 A Ética, ramo que se concretiza na vida Moral é mais um dos objetivos 

importantes da prática pedagógica. O tema da Ética, ou também chamada Educação 

Moral ( Lins, 2007), incluído os valores, vem sendo discutido quanto a sua natureza e, 

ainda por sua possibilidade de inserção no currículo, seja como disciplina isolada ou 

Tema Transversal. “A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, 

sobre a dimensão moral do comportamento do homem.” (RIOS, 2001, p.23). 

 Sanchez (2005) ressalta que não se pode confundir a ética e a moral. E define a 

ética como a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. 

Enquanto conhecimento cientifico, a ética deve pretender à racionalidade e objetividade, 

e proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e comprováveis.  
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           Abordam-se os conceitos de ética e moral para situar as divergências e 

convergências, e principalmente para compreender que a moralidade é diferente de 

moralismo. “A moralidade como um conjunto de atitudes que se manifestam no 

comportamento da pessoa em valores que foram construídos” (LINS, 2007) e que tem 

como base atitudes morais racionais e não decorrente dos desejos.  

 Importante ponto que MacIntyre (2001) esclarece é que a moral “não pode se 

amparar na fé religiosa e nem nos juízos morais particulares como expressões de 

emoção e das paixões, porque são essas que impelem à razão.”  

 Desta maneira, os autores correlacionam a ética a uma sabedoria filosófica que 

está mais preocupada em detectar os princípios de vida e em elaborar uma reflexão 

sobre as razões de se desejar a justiça, a harmonia e os meios de alcançá-las. 

Aproximações: Aladair Macintyre e Theodor Adorno 

 O propósito de trazer as ideias de Theodor Adorno é a possibilidade de diálogo 

com Aladair MacIntyre. Da desordem moral à barbárie aproximando essas categorias 

entendendo, que há convergência, que orientam para um lugar comum: a 

conscientização ou a racionalidade para uma vida emancipada e o bem comum. 

Ressaltamos o filósofo Alasdair MacIntyre por realizar indagações da moralidade 

na pós-modernidade em tempos da diversidade social e seu reconhecimento como um 

filósofo moral que trás aspectos importantes a partir da realidade contribuindo para a 

realização da vida ética. 

 Afinal quem é Alasdair MacIntyre? Nascido na Escócia em 1927 emigrou para os 

Estados Unidos onde prossegue sua carreira como filósofo atuante na Universidade de 

Notre Dame.   

 Esse autor destaca em suas reflexões que o homem como agente moral está preso 

às circunstancias com laços provenientes da comunidade e da tradição sem recusar a 

evidência da evolução histórica e da diversidade cultural.  

 Há dois pontos fundamentais na Teoria de Alasdair MacIntyre (2001) que são: 1- 

O estado de moralidade na atualidade designada como Desordem Moral em decorrência 

do Emotivismo e presente em diversas culturas no mundo. 2- As Virtudes, que são 

apresentadas como proposta em oposição ao Emotivismo para que se possa viver uma 

vida Moral na contemporaneidade. 



 

Parte II |Pág. 2145  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 O emotivismo é, portanto, uma teoria que pretende explicar todos os juízos 

de valor, sejam quais forem. Está claro que, se isso for verdade, toda 

discordância moral é racionalmente interminável; e também que, se for 

verdade, certas características do debate moral contemporâneo.  

(MACINTYRE, 2001, p.31) 

 

Deste modo, a ética ficará subordinada aos sentimentos e preferências subjetivas, 

ocasionando exclusão das virtudes impedindo a criação de laços como o fortalecimento 

com determinada comunidade e tradição cultural. 

A prática das virtudes tem um fundamento importante para a vida ética e se 

constitui o núcleo central da filosofia moral de Alasdair MacIntyre. Entende-se a virtude 

como um conceito dinâmico, como algo a renovar a própria ação de modo que possa 

beneficiar a vida do ser humano em sua totalidade, na qual se dá a vida ética. 

Desse modo, quem é o filósofo Theodor Adorno? Theodor Adorno nasceu em 

1903 e morreu em 1969. Não era apenas filósofo, mas sociólogo, musicólogo e crítico 

da cultura. Seu trabalho, considerado de implicações filosófico-educacionais, um 

filósofo rigoroso e coerente do Instituto de Frankfurt, no qual o seu nome estará ligado 

indissoluvelmente. “O pensador frankfurtiano demonstra o movimento permanente da 

razão na tentativa de superar o status quo em busca da emancipação dos seres humanos” 

(ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-OLIBEIRA, 2008, p.43).  

Destacamos a categoria barbárie (Adorno, 2010), em que está intrínseca no 

interior do processo civilizatório. Adorno (2010) compreende a barbárie como algo 

muito simples. O filósofo ressalta que a civilização humana apesar de estar em seu 

avanço tecnológico, o ser humano, ainda se encontra atrasado em relação ao próprio 

estado civilizatório.  

Nesse sentido, salienta o atraso moral da humanidade decorrente do impulso de 

destruição, o qual o ser humano quando tomado por uma agressividade primitiva, isto é, 

um ódio primitivo que acarreta degradação. O que parece ser a civilização, por seu 

turno, origina e fortalece progressivamente o que é anticivilizatório. “Se a barbárie 

encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de 

desesperador” (ADORNO, 2010, p.12. 0) 

Completando a análise, destacamos que: “A barbárie perdura em outras formas, de 

outras maneiras, potencializada ainda mais pelo alcance das novas tecnologias em seu 

conluio com o capital global” (PUCCI, 2000, p.91). 
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Retomamos a ideia MacIntyre (2001) quando aponta o mundo social com 

características próprias de uma visão emotivista. Em suas análises o autor se refere ao 

contexto como dependente dos detalhes sociais e da diferença no ambiente a serviço de 

interesses particulares e específicos.  

Neste contexto de emotivismo, as questões de fins, dizem respeito aos valores 

pessoais, e, nos valores pessoais, a razão se cala, isto é, não se consegue solucionar o 

conflito de valores rivais de forma racional.   

Dessa forma, há uma necessidade de vincular ética e educação que implica 

intervenções objetivas, que se refletirá nas condições sociais e psicológicas de cada 

pessoa. As intervenções objetivas não se referem aos bons conselhos ou 

aperfeiçoamento moral, pois não daria conta do desenvolvimento da racionalidade que 

possibilita o esclarecimento como consciência de si (Adorno, 2010).  

 

 

 

Modelo pedagógico competitivo e modelo pedagógico cooperativo na aula de 

Educação Física. 

 A competição nas aulas de Educação Física significa, geralmente, no senso 

comum, entrar num jogo para vencer. Soler (2005) esclarece que a competição 

representa o sucesso e o objetivo de alguns.  

“A antropóloga Margaret Mead, em suas pesquisas, conclui que a natureza do 

homem não é cooperativa, muito menos competitiva, e sim que é a estrutura social que 

vai determinar se um grupo de pessoas irá cooperar ou competir entre si” (SOLER, 

2005, p.65). 

Conforme aponta Adorno (2010)  

Creio que erramos em insistir demasiado nesta ideia ainda hoje no esporte. 

Numa sociedade gradualmente liberada dos esforços físicos, em que a 

atividade física assume uma importante função lúdica e esportiva na escola 

que é muito mais importante do que jamais ocorreu na história da 

humanidade, ela poderia provocar consequências anímicas equivocadas por 

meio da competição. Neste sentido creio que um ponto decisivo consiste 

também em diminuir o peso das formas primitivas e marcadas da 

competitividade na educação física. (Becker, 2010, p. 162) 
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Lovisoro (2001) esclarece que o esporte da escola fomenta um direcionamento à 

prudência, ao caminho do meio. O esporte deve ser tratado pedagogicamente, significa 

que temos que lhe dar, no âmbito escolar, um sentido diferente daquele do que é dado 

ao esporte rendimento, assim não se pode subordinar à técnica pelo seu valor.    

 De modo que, a Educação Física, realize “passes” éticos como a matemática ou o 

português, entre outras disciplinas, ou seja, que enfatiza a importância de promover na 

formação do professor a competência filosófica e ética (Lovisoro, 2001). 

No que tange ao modelo pedagógico cooperativo, destacamos o principio básico 

na aula de Educação Física que se concretiza na eliminação do confronto e da 

competitividade para cultivar a cooperação, respeito mútuo, a alegria e a união.  

A Filosofia Cooperativa “necessita ser construída num movimento de dentro para 

fora.” (SOLER, 2008, p.17) A prática acontecerá por meio de muito exercício e a 

importância de exercitar em todos os momentos da vida. Esse autor acredita que a 

escola seja o espaço e tempo ideal para refletir e analisar criticamente a cultura 

ocidental fundada no consumismo e na competição desumana e exagerada. 

No espaço escolar, o conhecimento do jogo cooperativo pode exigir uma 

participação na aula de mais colaboração do que em outra modalidade de jogo.   

 

Devemos abrir um espaço onde a criança possa jogar e discutir valores 

humanos tais como ganhar, perder, poder, solidariedade, respeito, sucesso, 

fracasso, ansiedade, rejeição, jogo limpo, aceitação, amizade, cooperação e 

competição sadia (SOLER, 2008, p.50). 

  

Mattos e Neira (2008) destacam que o professor é um veiculador de valores na 

forma como ensina o conteúdo, assim a atividade esportiva é incluída nos currículos 

escolares para contribuir na socialização dos alunos. A dimensão disfuncional do 

esporte se imprime na concorrência e na competição.  “No esporte desenvolvem-se 

ideias e valores que levam ao conformismo, coloca-se a ideia de que todos têm a 

oportunidade de vencer e que desaparecem as desigualdades” (MATTOS; NEIRA, 

2008, p.95).   

Buscamos que a Educação Física na perspectiva da Educação Inclusiva, se 

comprometa com uma intervenção na vida política e social na construção de uma 

sociedade mais democrática e justa. 

Crise na adolescência: identidade em movimento  
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Salienta-se a importância da distinção dos termos adolescência e juventude. 

Segundo Neira (2007) adolescência vem de o latim adolescer, que significa “crescer”, 

ou “crescer para a maturidade”, com a ideia psicobiológica.  

O termo Jovem ou Juventude é mais empregado quando se focaliza a categoria 

sociocultural como faixa da população, geração no contexto histórico ou como atores no 

espaço público.  

Algumas ponderações se fazem necessárias para entender a complexidade desta 

fase referente às dimensões do desenvolvimento humano. As referências trazidas Erick 

Erickson (1972) é que destacaremos a seguir.  

De acordo com Erikson (1972) no esclarecimento da formação do Eu e do Eu 

mesmo uma personalidade saudável diz o que pensa e se expressa, de modo que os 

“eus” contracenam com os “outros” para formar o seu Eu mesmo razoavelmente coeso. 

Desse modo, a juventude de hoje não é a juventude da década passada, assim, 

compreendemos que há transformações tecnológicas e culturais que influenciam os 

aspectos comportamentais e da personalidade. O desenvolvimento da identidade do 

sujeito e das suas capacidades se concretiza de forma conjunta e interdependente (LINS, 

2009).  

 

 

 

Como processo de formação da identidade entende-se:  

Em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um processo de 

reflexão e observação simultânea, um processo que ocorre em todos os níveis 

do funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz 

daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam, em comparação 

com eles próprios e com uma tipologia que é significativa para eles: enquanto 

que ele julga a maneira como eles julgam, à luz do modo como se percebe a 

si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tornaram 

importantes para ele. Este processo é, felizmente (e necessariamente), em sua 

maior parte, inconsciente – exceto quando as condições internas e as 

circunstâncias externas se combinam para agravar uma dolorosa ou eufórica 

“consciência de identidade”. ( ERICKSON, 1972, p. 21) 
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O processo culmina com a crise na adolescência acarretando acontecimentos 

na construção da identidade. Concernente à identidade, é impossível separar o 

desenvolvimento do indivíduo da crise contemporânea das transformações históricas.  

De fato, toda a interação entre o psicológico e o social, entre o 

desenvolvimento e a história, para a qual a formação da identidade é de um 

significado prototípico, só pode se conceptualizada, como uma espécie de 

relatividade psicossocial. (ERICKSON, 1972, p. 22).  

 

Com demandas difíceis de serem cumpridas em relação ao grupo e a família o 

adolescente enfrenta conflitos afetivo-morais no seu desenvolvimento social, dessa 

maneira, faz-se necessário nesse momento a cooperação e a intervenção de adultos para 

garantir o desenvolvimento das virtudes a caminho de uma ética forte. 

Diante do exposto, a identidade é entendida como um processo localizado no 

âmago do indivíduo, entretanto, no núcleo central de uma cultura coletiva enunciando 

uma complexidade.   

Quando o adolescente tem a possibilidade de decidir de forma livre sobre suas 

ações, há por outro lado, um medo de este ser exposto às atividades nas quais possa ser 

forçado a dar visibilidade a sua falta de confiança em si. Preocupa-se com o que possa 

parecer aos olhos dos outros, em especial às pessoas de sua confiança, seus pares e os 

mais velhos, aos quais há uma identificação.  

Ressaltamos a confiança por estar intimamente ligada à fidelidade, sendo 

considerada uma vitalidade humana. Erickson (1972) a chamou de virtude básica, e 

justifica que a utilização da palavra virtude teve a conotação de uma força inerente, 

assim como uma qualidade ativa em algo a ser descrito, designando certas qualidades 

que incentivam a pessoa durante os sucessivos períodos da vida.  

A forma de estabelecer relações de cooperação neste período é a maneira que o 

adolescente tem de manter um equilíbrio em suas relações, mesmo que 

temporariamente. A cooperação não impõe nada, a não ser os próprios processos de 

intercambio intelectual ou moral realizando um acordo considerado ideal.  

Nesse sentido, a formação da Identidade se dá pelo processo de desenvolvimento 

das identificações, nas quais há uma finalização surgindo da renúncia seletiva das 

assimilações feita anteriormente, para dar espaço a uma nova configuração. Portanto, 

também depende da estrutura social, cultural e histórica.  
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É de grande importância para a formação de identidade do indivíduo jovem 

que lhe respondam e lhe confiram status e função como uma pessoa cujo 

crescimento e transformação graduais fazem sentido para aqueles que 

começaram fazendo sentido para ele. (ERICKSON, 1972, p. 156) 

 

No final da adolescência a identidade abrange todas as identificações 

significativas, mas paradoxalmente as altera de forma a constituir uma unidade, uma 

coesão considerada razoável e uma ordenação diferenciada em relação às identificações 

do passado.  

 

METODOLOGIA 

        Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca a compreensão e interpretação do 

fenômeno da aprendizagem de ética na Educação Física Escolar. A escolha da 

abordagem qualitativa deve-se ao fato que a mesma tem se mostrado eficaz ao tratar dos 

fenômenos educacionais complexos e submetidos à análise interpretativa dos dados. “A 

análise e a interpretação dos dados vão sendo feitas de forma interativa com a coleta, 

acompanhando todo o processo de investigação” (ALVES MAZZOTTI, 1998, p.162).              

A metodologia desta pesquisa segue a pesquisa-ação na perspectiva de René  

Barbier (1985), que descreve a pesquisa-ação como uma prática de compreensão e de 

explicação da práxis dos grupos sociais de uma instituição por meio da Escuta Sensível. 

A Escuta Sensível se apoia na aceitação do outro, na abertura e acolhimento do que é 

observado e sobre a totalidade complexa da pessoa. 

Os sujeitos da pesquisa são vinte nove alunos, sendo que dezenove eram alunas 

e dez alunos na faixa etária de treze a quinze anos, com exceção dos alunos com 

deficiência que estavam na faixa etária de dezessete a vinte e dois anos. Havia nesta 

turma seis alunos com deficiência incluídos. Encontravam-se quatro alunas com 

deficiência visual, um aluno com baixa visão e um aluno com deficiência intelectual.  

Utilizou-se as seguintes técnicas:   

 a) observação participante (Escuta Sensível) 

 b) entrevistas semi-estruturadas individuais com um professor e alunos  

 envolvidos; 

 c) oficina com os alunos envolvidos 
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Os dados foram agrupados em categorias temáticas e analisados à luz da 

fundamentação teórica desenvolvida por Laurence Bardin (1996) que permite 

determinar a significação do conteúdo estudado por meio das inferências realizadas. 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTE AOS ALUNOS 

Enfoca-se nesta etapa o papel das oficinas e entrevistas. Estas oficinas 

proporcionaram a intensificação das interações entre os indivíduos e ainda a 

possibilidade de emergência das dimensões cognitivo-afetivas e de impacto ético por 

meio da linguagem corporal, além de levarem ao (re) conhecimento de novas Enfoca-se 

nesta etapa o papel das oficinas e entrevistas. Estas oficinas proporcionaram a 

intensificação das interações entre os indivíduos e ainda a possibilidade de emergência 

das dimensões cognitivo-afetivas e de impacto ético por meio da linguagem corporal, 

além de levarem ao (re) conhecimento de novas interrelações. Deste modo, podemos 

afirmar que as quatro oficinas aqui analisadas mostraram caminhos para a resposta aos 

objetivos. 

Este instrumento utilizado nesta pesquisa foi para analisar a aprendizagem das 

virtudes de amizade, perseverança, coragem e justiça no modelo pedagógico 

competitivo e cooperativo. Foram criadas quatro oficinas, duas referentes a cada um dos 

modelos: a competição e cooperação. Mas a execução foi intercalada. Iniciou-se com o 

modelo pedagógico cooperativo, por critério definido pela pesquisadora. Tal critério se 

deveu ao fato de a turma durante as observações não terem tido experiência com a 

prática deste modelo. 

As oficinas foram divididas em dois momentos. O primeiro momento foi à 

prática propriamente dita; no segundo momento, um espaço que foi denominado a voz 

dos alunos. Esse espaço proporcionou a técnica da Escuta Sensível.  
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Oficina 1 Modelo Pedagógico Cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro 05 - Categorização da oficina 1 

N.1 Amizade N.2 Perseverança N.3 Coragem N.4 Justiça 
 

Nesta primeira oficina destacaram-se as virtudes de amizade, perseverança, 

coragem e justiça nas palavras e expressões dos alunos como se pôde observar no 

quadro anterior.  As falas expressaram o princípio da solidariedade, a qual impulsionam, 

segundo Piaget (1977) a autonomia da consciência a intencionalidade e a 

responsabilidade subjetiva. 

 

 

                      

  VIRTUDES 

                 

                

             IDEIAS-CHAVES 

                      

 

 

 

 

 

N.1 

 

 

 

 

 

N.2 

 

 

 

 

 

N.3 

 

 

 

 

 

N.4 

 

“Mais juntos” 

 

     x 

   

    x 

 

“Fazer mais vezes” 

 

   

     x 

  

 

“Confiança” 

 

     x 

  

      x 

 

      x 

 

“Vivemos o que as 

meninas”. 

“Cega” vivem” 

 

      x 

     

       x 

 

      x 

“Não gostamos de ser 

chamada de cega.” 

 

  

     x 

 

     x 

 

    x 

 

“Desculpa” 

 

     x 

  

       x 

 

 

“Vivemos juntos com a 

diferença” 

 

     x 

   

      x 

 

“Dá medo ficar de olhos 

tapados” 

 

      

      

     x 

     

 

       x 

 

 

“Respeito” 

 

     x 

 

      x 

 

       x 

 

     x 
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Oficina 2 Modelo Pedagógico Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Quadro 06 - Categorização da Oficina 2. 

N.1 Amizade N.2 Perseverança N.3 Coragem N.4 Justiça 

 

Considera-se que o modelo pedagógico competitivo exigiu da pesquisadora um 

procedimento pedagógico com intervenções continuas. Um dos aspectos dessas 

intervenções foi antecipar todas as regras com clareza, além de se disponibilizar para 

possíveis combinações com intuito de minimizar os conflitos. Destaca-se que este 

modelo desperta atitude de coesão entre os alunos da mesma equipe e ao mesmo tempo 

rivalidade entre as equipes. Apesar de esta vivência ser de cunho competitivo, as 

atividades/jogos para chegar à vitória exigiram a cooperação entre os parceiros da 

mesma equipe. Cooperação esta, que envolve as quatro virtudes relacionadas. 

 

 

                      

  VIRTUDES 

                 

                

             IDEIAS-CHAVES 

                      

 

 

 

 

 

N.1 

 

 

 

 

 

N.2 

 

 

 

 

 

N.3 

 

 

 

 

 

N.4 

“Para ganhar tem que ser 

honesto” 

 

     x 

 

     x 

 

    x 

 

    x 

 

“Agora estou gostando” 

   

     x 

  

 

“Ajudar na arbitragem” 

 

     x 

  

      x 

 

      x 

 

“Foi mais competitiva” 

 

       

 

      x 

    

        

 

       

 

“Dependia de cada um e de 

todos” 

 

     x 

 

     x 

 

     x 

 

    x 

 

“Foi legal” 

 

     x 

  

        

 

      

 

“Foi bom” 

 

     x 

   

      x 

 

“Divertido” 

 

      x 

   

      

      

     

 

        

 

 

“Descontraído” 

 

     x 
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Salienta-se que ensinar as virtudes no modelo pedagógico competitivo exige 

do professor um diálogo referente às situações ocorridas durante e depois da prática, 

além de uma imediata reestruturação da atividade/jogo para não torná-lo violento. 

Oficina 3 Modelo Pedagógico Cooperativo 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 07 - Categorização da Oficina 3 

N.1 AMIZADE N.2 PERSEVERANÇA N.3 CORAGEM N.4 JUSTIÇA 

 

Nesta oficina, destacou-se um equilíbrio entre as virtudes de amizade, 

perseverança, coragem e justiça com relação à oficina 1 e as ideias-chaves se repetiram 

e se assemelharam fortalecendo a experiência dos alunos desta turma.  

As ideias-chaves “fazer sempre” e “todos estavam juntos” remetem à virtude da 

perseverança e da amizade articuladas à virtude da justiça como condição imanente ou 

 

 

  VIRTUDES 

                 

                IDEIAS- 

             CHAVES 

                   

 

 

 

 

 

N.1 

 

 

 

 

 

N.2 

 

 

 

 

 

N.3 

 

 

 

 

 

N.4 

“Não temos tempo 

para conhecer pessoas” 

 

    x 

 

      x 

 

       

 

 

“Gostei muito” 

 

     x 

 

      

 

        

 

     

“Pude falar com 

pessoas que não falo” 

 

     x 

 

      x 

 

      

 

     X 

 

“Podia ter feito 

melhor” 

 

     x 

 

      x 

 

      x 

 

     X 

 

“Todos ajudaram 

todos” 

 

    x 

 

       x 

 

       x 

 

     X 

 

“Podíamos fazer 

sempre” 

 

     x 

 

       x 

 

        

 

      

“Achei sem sentido o 

do bambolê” (mais os 

alunos continuaram) 

 

       

 

       x 

  

“Todos estavam juntos, 

isso foi legal”. 

 

   x 

 

      x 

 

     x 

 

    X 
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de lei de equilíbrio das relações sociais (Piaget, 1977) que cresce entre os alunos na 

medida em que aumenta a 

solidariedade.  

Oficina 4 Modelo 

Pedagógico Competitivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

 

                Quadro 8 - 

Categorização da oficina 

N.1 AMIZADE N.2 

PERSEVERANÇA N. 

3CORAGEM N.4 JUSTIÇA 

 

A pesquisadora levou para essa oficina medalhas para premiação do 1º, 2º, e 3º 

lugar com intuito de motivar e justificar os méritos dos participantes, caracterizando a 

competição como um bem externo. No que dizem respeito aos bens externos, esses são 

objetos de uma concorrência, em que há tanto vencedores quanto derrotados. Os bens 

internos são, de fato, consequência da competição por excelência, tendo como 

característica a conquista de um bem para toda a comunidade (MACINTYRE, 2001).  

Premiar, como um ato externo, assim como não premiar, não significa uma ação 

referente à pessoa do aluno, mas ao desempenho naquele momento. 

 

 VIRTUDES 

                 

                

             IDEIAS-  

               CHAVES 

 

 

 

 

 

N.1 

 

 

 

 

 

N.2 

 

 

 

 

 

N.3 

 

 

 

 

 

N.4 

“A maioria aqui é 

amiga” 

 

     x 

  

       

 

“É uma brincadeira e 

ninguém morre” 

 

     x 

  

      x 

 

    x 

“Não sabe perde não 

pode jogar” 

   

        

      x 

 

 

      x “Foi legal e 

interessante” 

 

     x 

   

      x 

“Ter mais garra” 

 

  

    x 

 

      x 

 

“Trazer a medalha 

motiva mais o jogo 

eu queria ganhar a 

medalha...”. 

 

    x 

 

    x 

  

     x 

“Todos 

participaram” 

 

    x 

 

     x 

 

       x 

 

     x 

 

“Levando a sério” 

 

      

 

      x 

 

       x 

 

     x 

 

“Passa a bola” 

 

     x 

   

     x 

“Quer trocar agora, 

eu fico aí!”. 

 

      x 

 

       x 

  

     x 

“Jogo de competir é 

assim eu gosto do 

outro.” 

 

       

 

      x 
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Nesta oficina houve mais conflitos entre as equipes em relação à oficina 2 

referente ao modelo pedagógico competitivo. Estes conflitos foram acentuados entre 

os componentes de uma mesma equipe. A competição ficou mais caracterizada e o fato 

da premiação tornou a atividade/jogo tensa, embora a premiação não correspondesse à 

rotulação de pessoas.  Será preciso que os alunos aprendam a conviver com os colegas 

dentro de parâmetros de virtude, sendo vencedores ou perdedores.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Saber conviver está inserido na dimensão Ética/Moral, além de que o saber viver 

está implícito ao ato de pensar para que seja possível emancipar enquanto agente moral. 

A realização da pesquisa empírica citada, por meio das oficinas técnicas e da 

entrevista trouxe um resultado que confirma a necessidade de um investimento na 

temática da ética aos professores de Educação Física para a conscientização da 

Educação Moral no âmbito educacional.  

Para que seja concretizada uma Educação Física pautada no ensino e 

aprendizagem da ética, é necessário que o professor se comprometa a se apropriar dos 

pressupostos axiológicos, sem o distanciamento do tema ético, contemplando ainda os 

princípios de uma educação emancipatória na perspectiva crítica para a formação do 

aluno adolescente. 

No que diz respeito aos alunos foram utilizadas as técnica Escuta Sensível por 

meio da observação, da Oficina e da entrevista. As oficinas foram planejadas com a 

preocupação de se relacionar o que fazer com o que alcançar. As oficinas forneceram 

dados que foram obtidos por meio da Escuta Sensível no espaço de voz dos alunos e 

com a aplicação da entrevista.   

Na análise de espaço de voz dos alunos pôde-se observar que houve 

aprendizagem das virtudes tanto no modelo pedagógico competitivo e cooperativo. 

Assim, houve incidências da virtude da amizade, perseverança, coragem e justiça no 

modelo pedagógico cooperativo e no modelo pedagógico competitivo.  

Na análise de espaço de voz dos alunos pôde-se observar que houve 

aprendizagem das virtudes com incidências da virtude da amizade e justiça diante das 

atividades/jogos propostos. A virtude da amizade estava inserida na própria ação, 
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proporcionando interações sociais significativas, evidenciando uma relação de 

colaboração entre os participantes. 

 

Nas situações das atividades/jogos no modelo pedagógico competitivo os alunos 

solicitavam dos colegas a virtude da amizade, enquanto que no modelo pedagógico 

cooperativo a virtude da amizade estava inserida na própria ação, proporcionando 

interações sociais significativas, evidenciando uma relação de colaboração entre os 

participantes. 

Ressalta-se que o modelo pedagógico cooperativo proporcionou uma maior 

aproximação dos participantes da pesquisa. No modelo pedagógico competitivo é 

pertinente o professor trabalhar pedagogicamente com o contraste e a dialética, neste 

modelo houve diversos conflitos na prática pedagógica. Dessa forma, sugere-se que o 

professor de Educação Física se beneficie das situações-problemas e das resistências 

dos alunos como incentivo ao debate, reflexão e elaboração dos alunos adolescentes 

acerca da aprendizagem da Ética. 

Foi entendida, por meio das incidências das virtudes da amizade, perseverança, 

coragem e justiça, que é possível ensinar à Ética no modelo pedagógico competitivo e 

cooperativo possibilitando aos alunos diante de situações-problemas no cotidiano 

escolar tomarem decisões de cunho racional com base em critérios estabelecidos pelo 

professor de acordo com os alunos.  

O resultado a partir destes instrumentos utilizados na pesquisa empírica 

demonstrou a reflexão e prática das virtudes pelos participantes propiciando a 

aprendizagem da Ética que possibilitou um olhar para além das aulas de Educação 

Física. Nesse sentido, há uma contribuição para o desenvolvimento moral dos 

adolescentes com intuito de constituir sua identidade para uma vida ética. 

Pode-se concluir que a relação professor aluno faz a diferença, assim como seu 

aprofundamento teórico nos pressupostos axiológicos na constituição do 

desenvolvimento moral dos alunos adolescentes. No currículo da Educação Física 

salienta-se a importância de se pensar em como se organizam os conhecimentos e 

experiências nessas aulas, que envolve ter uma visão do currículo além das prescrições e 

de reproduções que devem ser superadas. 
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Pensando no currículo da Educação Física na contemporaneidade, se faz 

necessário conhecer em quais barbáries sociais (ADORNO, 2010) e as desordens 

morais ( MACINTYRE, 2001) convergem no cotidiano escolar  de formas 

diferenciadas. 

Nesse sentido, uma comunidade preocupada com o bem comum é uma 

comunidade, na qual todos dão e recebem na justa medida, ou seja, o professor na busca 

de uma prática pedagógica consciente na tarefa de educar eticamente, em que sua ação 

moral seja coerente com o fazer pedagógico.  
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PERCURSOS INCLUSIVOS COM O UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING 

(UDL) 

Alves, Maria Manuela; Universidade da Beira Interior; Ribeiro, Jaime; Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Leiria; Simões, Fátima; Universidade da Beira Interior. 

Resumo 

Com este artigo pretendemos ventilar os contributos do Universal Design for Learning (UDL) 

para o desenvolvimento de percursos inclusivos. A investigação de metodologia híbrida, ainda 

numa fase preliminar, pretende operacionalizar o problema em estudo, ou seja, como as TIC 

podem contribuir para uma abordagem inclusiva do currículo com recurso ao UDL, para todos 

os alunos, com e sem Necessidades Educativas Especiais (NEE). Através de uma revisão 

bibliográfica aprofundada são analisados os conceitos base que sustentam a adoção do UDL.  

O UDL, apesar de ter a sua origem no conceito de Design Universal aplicado à arquitetura, visa 

integrá-lo nos processos de ensino e aprendizagem. Abrange três princípios basilares 

compreendidos pelos avanços da Neurociência, que são essenciais para refletirmos 

aprofundadamente sobre as redes de reconhecimento, de estratégia e afetivas envolvidas na 

aprendizagem. Trata-se de uma conceção inovadora e com enorme potencial, merecedora de 

investigação aprofundada, que nos parece relevante para as escolas e uma educação inclusiva. 

Palavras-Chave: Universal Design for Learning, Inclusão, Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Necessidades Educativas Especiais  

 

Abstract 

This article intends to ventilate the contributions of Universal Design for Learning (UDL) for 

the development of inclusive learning paths. The methodological hybrid research, now at a 

preliminary stage, aims to operationalize the problem under study, i.e., how ICT can contribute 

to an inclusive curriculum approach for all students, with and without special needs, using UDL 

curriculum.  Through a detailed literature review, basic concepts that emphasize the adoption of 

UDL are analyzed.  UDL, although having its origin in the concept of Universal Design applied 

to architecture, integrates this latter in the teaching and learning process. It embraces three pillar 

principles, based on neuroscience, which are crucial to reflect deeply upon recognition, strategic 

and affective networks. It is an innovating concept and with a great potential that deserves 

further research, which seems relevant for schools and inclusive education.  

 

Keywords: Universal Design for Learning, inclusive school, Information Communication 

Technologies and Special Education Needs.  
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Introdução 

A inclusão, entendida como educação inclusiva, pressupõe considerar a escola como 

um lugar singular de interação de políticas, de culturas e de práticas de aprendizagens 

significativas, de modo a que o sucesso de, para e com todos os alunos respeitando a sua 

diversidade, possa ser uma realidade (Unesco, 2004). Cumprindo os compromissos 

internacionais firmados, nomeadamente após a Declaração de Salamanca de 1994 de 

que Portugal é signatário, a inclusão no nosso país implica que as escolas se organizem 

adequadamente para responder à população que atendem. Esta organização depende, 

obviamente, de dispositivos legislativos, mas é necessário, indiscutivelmente, que as 

escolas/docentes sejam capazes de empreender respostas personalizadas que beneficiem 

todos, incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), como 

descreve Ainscow (2006). Neste sentido, a abordagem ao currículo one-size-fits-all, 

portanto, tradicional, é ineficaz e segregadora e, para a maioria dos discentes, está 

repleto de barreiras. Os alunos não aprendem todos do mesmo modo, não se expressam 

da mesma forma e não estão motivados para a aprendizagem da mesma maneira. O 

Universal Design for Learning (UDL) sublinha que  “Students are also different and 

have different needs, abilities, interests, backgrounds or experience  and, most of all, 

have different ways of learning” (Unesco, 2004, p.17). Trata-se de uma abordagem 

assente na utilização de ambientes educativos que ajudam os discentes a desenvolver 

conhecimentos, competências e entusiasmo na aprendizagem, através de três princípios 

basilares que elencamos:  

i) Proporcionar múltiplos e flexíveis métodos de representação; 

ii) Proporcionar múltiplas e flexíveis formas de expressão; 

iii) Proporcionar múltiplos e flexíveis modos de envolvimento. 

Assim, um currículo projetado universalmente responde à diversidade existente nas 

salas de aula e é desenhado, desde o início, com objetivos, métodos, materiais e 

avaliações que apoiem os alunos, através da redução de barreiras e, simultaneamente, 

providenciando um apoio efetivo à aprendizagem, de modo a atender as necessidades de 

um maior número de alunos. Proporciona ainda aos docentes a escolha de uma 
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variedade de opções, ferramentas e estratégias que estão embutidas no currículo e nos 

materiais didáticos.  

Esta investigação, ainda numa fase preliminar, insere-se na área da Educação 

Especial e almeja aprofundar conhecimentos sobre a realidade do 1.º Ciclo envolvendo 

as TIC e as NEE e apoiar os docentes a “chegarem” a todos os alunos, através de uma 

abordagem inclusiva do currículo. Neste sentido foi necessário efetuar uma revisão 

aprofundada da literatura, onde são analisados os conceitos base que sustentam a adoção 

do UDL. 

 Apesar de insistentes e sólidos debates à volta de percursos inclusivos, acreditamos 

plenamente que o UDL poderá ser uma mais-valia para a educação especial e para a 

escola inclusiva, proporcionando oportunidades a todos os alunos, através do recurso à 

tecnologia digital, além de outras estratégias e materiais que suportam estilos e ritmos 

de aprendizagem diversificados.  

Com o presente artigo pretendemos dar a conhecer os pressupostos teóricos que 

regem o UDL, bem como apresentar a investigação em curso que procura aprofundar a 

compreensão da sua implementação como um concreto contributo para uma escola mais 

inclusiva. 

 

1- Contextualização teórica 

1.1 Origem e inspiração do Universal Design for Learning (UDL) 

O UDL foi desenvolvido por David Rose, Anne Meyer e outros investigadores do 

Center for Applied Special Technology (CAST), uma iniciativa apoiada pelo United 

States Department of Education em 1999, em Wakefield, Massachusetts.  

A sua origem e inspiração alicerçam-se no conceito de Design Universal na 

arquitetura, inscrito legalmente na Assistive Technology Act of 1998, reforçado 

em 2004, através da reautorização da Individuals with Desabilities Education 

Act (IDEA) e na Higher Education Act of 2008 (HEA). É coerente com o No 

Child Left Behind, que visa fortalecer o currículo e torná-lo acessível a todos os 

alunos e com os pressupostos da IDEA, que procura garantir acesso, 

participação e progresso para alunos com deficiência. O Design Universal 

consiste na acessibilidade facilitada para todos, quer em termos físicos, quer 
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em termos de serviços, produtos e soluções educacionais, para que todos 

possam aceder, sem barreiras, satisfazendo as suas necessidades 

individuais e aumentando a qualidade de vida. São exemplos de ferramentas 

do Desenho Universal as rampas nos passeios que auxiliam, não só pessoas 

que utilizam cadeiras de rodas, como também, carrinhos de bebé, de compras, 

transporte de malas, legendagem de vídeos, uso de alta voz nos telefones, 

entre outras adaptações não pensadas especificamente para pessoas com 

deficiência, mas que também as tomam em consideração. A título de exemplo, 

estudos apontam que a legendagem concebida para surdos presente na 

televisão, favorece entre outros públicos, pessoas sem deficiência auditiva em 

situações em que um filho ou cônjuge está a dormir, de acordo com informação 

disponível em67. O conceito tem sido aplicado também aos projetos de páginas 

da web, que permite, por exemplo, que os utilizadores com impedimentos 

sensoriais acedam à Internet (Goodrich, 2004). Mais recentemente, o Desenho 

Universal tem sido aplicado à educação. O UDL também pretende integrar este 

conceito nos processos de ensino e aprendizagem porque a tecnologia está 

disponível para torná-lo possível, o que consideramos ser relevante para a 

nossa realidade educativa. 

 

1.2 O currículo escolar e o padrão da diversidade: No child is left behind 

Numa Escola por Medida (Nóvoa, 2005), o aluno não pode ser 

acompanhado de maneira igual, pois o tratamento desigual das diferenças 

direciona melhor o ensino e oferece qualidade na sua aplicação, o que nos 

encaminha para o conceito de igualdade versus equidade, na promoção da 

escola inclusiva. Efetivamente, a equidade pressupõe que os alunos recebam 

apenas em função do que necessitam para alcançar o sucesso, o que nos 

remete para uma nova abordagem do conceito de igualdade de oportunidades 

evidente no UDL. Para isso, a escola deve centrar e contextualizar a sua 

abordagem pedagógica nas características e necessidades dos alunos, 

adaptando o ensino às mesmas (Correia, 2007; Madureira & Leite, 2003; 

                                                             
67 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4862652.stm 
 



 

Parte II |Pág. 2164  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Rodrigues, 2006; Rodrigues & Nogueira, 2011) e deixando de ter uma 

dimensão pedagógica de tipo uniforme (Barroso, 2003). Hoje as salas de aula 

são social, cultural e academicamente diversificadas, características 

resultantes da heterogeneidade dos estudantes que acolhem, tal como 

reforçam Rose, Meyer e Hitchcock (2005), justificando a indispensabilidade do 

UDL. O docente ao respeitar, compreender e rentabilizar estas diferenças na 

sala de aula e ao conduzi-las de forma eficiente demonstra competência e 

habilidade, consolidando o trabalho escolar num desafio diário, permitindo 

também a redução substancial do insucesso e abandono escolares (Madureira 

& Leite, 2003; Jesus & Martins, 2001), problemas educativos presentes nas 

nossas escolas. Portanto não se trata de uma preferência pedagógica, nem de 

uma moda, nem tão pouco de um privilégio. É uma necessidade compreendida 

pelo "boom" da nossa realidade educativa atual, que parece apontar para um 

antagonismo fundamental entre a população estudantil de hoje e o currículo 

padronizado, de tamanho único, também designado de one-size-fits-all (Rose & 

Meyer, 2002).  

Importa que a expressão no child is left behind seja transcrita para a 

realidade portuguesa e seja imbuída de um significado real, como reforçam os 

compromissos assumidos pelo nosso país em documentos referenciais da 

Escola Inclusiva. Neste âmbito o UDL pode fazer toda a diferença: reconhece 

que todos temos pontos fortes e fracos de aprendizagem, por isso, precisamos 

de ser desafiados e apoiados no ensino através uma metodologia adequada às 

diferenças individuais, pois não há um único método de ensino que possa 

satisfazer as necessidades de todos os alunos. Em vez disso, múltiplos e 

flexíveis "caminhos" são necessários.  

O UDL reforça o desenho de um currículo de forma a incluir objetivos, 

métodos, materiais e avaliações que apoiem os alunos, através da redução de 

barreiras e, simultaneamente, providenciando um apoio efetivo à aprendizagem 

(Rose & Meyer, 2002), o que se entrosa com os pressupostos de uma 

aprendizagem inclusiva defendida por Leite e Madureira, (2003) e com as 

exigências das atuais metas de aprendizagem apresentadas pela Ministério da 
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Educação e Ciência (MEC). Vai ainda ao encontro do modelo de sala de aula 

que valorizamos preconizada pela Unesco (2004, p. 35) “In this way, all 

students in the class can be included, participate and learn”. Por exemplo, a 

legendagem de vídeos é uma mais-valia para alunos com deficiência auditiva, 

mas também beneficia alunos que estão a aprender uma língua, alunos com 

dificuldades na leitura, alunos com défice de atenção-concentração e, 

eventualmente, alunos de turmas numerosas e “barulhentas”, entre outros, 

suportando estilos e ritmos de aprendizagem diversificados defendidos pela 

Unesco (2004, p.17):“This ‘way’ of learning that is personal and unique is also 

referred to as learning modalities or styles of learning”. 

 

1.3  Os pilares da aprendizagem cerebral e o UDL 

O UDL baseia-se num quadro científico e válido para guiar as práticas educativas, 

tendo em conta os pilares de como a criança aprende, ou seja, os doze princípios da 

aprendizagem de base cerebral (Caine, Caine, McClintic & Klimek, 2006; The Talking 

Page Literacy Organization, 1998-2013). Isto significa ter em conta que:  

- o cérebro é um processador paralelo, ou seja, que pensamentos, intuições, 

predisposições e emoções operam simultaneamente e interagem com outros modos 

de informação;  

- a aprendizagem envolve toda a fisiologia - a quantidade de sono, a nutrição e os 

estados de espírito afetam o cérebro, pois temos ciclos que precisam de ser 

respeitados;  

- a procura por significado é inata, ou seja, o cérebro regista automaticamente o que 

é familiar, ao mesmo tempo que procura estímulos adicionais e reage a eles. Importa 

que os alunos tenham experiências significativas, tempo e oportunidade para 

compreenderem as suas vivências. Uma das mais ricas fontes de aprendizagem do 

ponto de vista do cérebro é a aprendizagem que temos a partir dessas experiências;  

- a procura por significado acontece por padronização, quer dizer que se refere à 

organização e à categorização das informações. O cérebro tem resistências quanto à 

imposição de padrões sem significado - informações isoladas e não relacionadas e 
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absorve enormes quantidades de informações quando elas se relacionam, para que as 

possa padronizar apropriadamente;  

- as emoções têm uma importância basilar na padronização, ou seja, são as 

emoções  que nos motivam a aprender, a criar. O vínculo emocional também é 

essencial para o apoio aos outros, ajustando-se perfeitamente a este quadro o 

conceito de aprendizagem cooperativa que relevamos na prática educativa;  

- todo o cérebro cria partes e todo, simultaneamente, o que quer dizer que enquanto 

educadores devemos encetar estratégias para os alunos ativarem a totalidade do 

cérebro;  

- a aprendizagem envolve tanto a atenção concentrada como a perceção periférica, 

ou seja, o ambiente é muito importante. Se os alunos aprenderem em sala de aula e 

nunca utilizarem essas aprendizagens em outros ambientes, essas aprendizagens, 

essas conexões, “param por aí”. Sublinhamos neste princípio, não só a utilidade dos 

diferentes contextos de aprendizagem, como também a transferência/generalização 

dessas aprendizagens;  

- a aprendizagem envolve, sempre, processos conscientes e inconscientes, isto é, nós 

aprendemos muito mais do que conscientemente entendemos. A maioria dos sinais 

que são percebidos perifericamente entram no cérebro, sem que estejamos 

conscientes e interagem em níveis inconscientes, ao que chamamos de 

“processamento ativo”;  

- temos pelo menos dois tipos de memória: um sistema de memória espacial 

(autobiográfica) e um conjunto de sistemas para a memória mecânica (aprender de 

cor), o que quer dizer que a aprendizagem significa que as informações se 

relacionam e estão interligadas com quem aprende. Se não for assim, há 

memorização, mas não aprendizagem;  

- o cérebro entende e lembra melhor, quando  os factos e as habilidades estão 

encaixadas na memória espacial natural, isto é, estão relacionadas com as nossas 

experiências, com ambientes de aprendizagem significativos e desafiadores para os 

alunos;  

- a aprendizagem é melhorada com desafios e inibida com ameaças, ou seja, o 

cérebro precisa tanto de estabilidade, quanto de desafio. O sistema familiar donde os 
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alunos advêm tem influência, pois se há ameaças em casa - as relacionadas com o 

abandono são provavelmente as mais destrutivas, as crianças precisam de mais 

estabilidade e desafios em contexto de sala de aula, numa lógica de igualdade de 

oportunidades;  

- cada cérebro é único, o que remete para os estilos e ritmos de aprendizagem e 

modos singulares de padronização de cada um de nós. Um outro aspeto referido é 

que há diferenças entre homens e mulheres, daí apreendermos que ensinar uma 

rapariga e um rapaz é diferente. As pesquisas de Rose e Meyer (2002) corroboram 

ainda que somos diferentes porque o nosso cérebro é diferente no Reconhecimento 

(aprender “o quê”), na Estratégia (aprender “como”) e no Afeto (aprender 

“porquê”).  

Compreender como a aprendizagem se processa a nível cerebral permite-nos 

incrementar ambientes de aprendizagem significativos, concretos, vivos e desafiadores, 

que capitalizem a imensa capacidade do cérebro para aprender, o que está 

profundamente relacionado com os princípios e linhas orientadoras do UDL. Trata-se de 

um modelo prático, compreendido a partir dos avanços e estudos da Neurociência, cujo 

contributo é fundamental para explicarmos a interligação das redes de reconhecimento, 

de estratégia e afetivas e percebermos os seus reflexos, a sua significância nos processos 

diferenciados de ensino e aprendizagem dos alunos.  

 

1.4 Princípios orientadores do UDL: redes de reconhecimento, estratégia e 

afetivas 

Os princípios do UDL abaixo descritos são flexíveis e personalizados e baseiam-se 

na investigação nas áreas do cérebro e nos media, para apoiar os docentes a “chegarem” 

a todos os alunos, tendo em conta as suas diferenças individuais, a partir da adoção de 

objetivos de aprendizagem adequados, escolhendo e incrementando materiais e métodos 

efetivos e desenvolvendo formas justas e rigorosas para avaliar o progresso dos alunos 

(Rose & Meyer, 2002). Estes autores defendem que os três princípios do UDL visam: 

- Proporcionar métodos de representação/apresentação múltiplos e flexíveis de 

forma a tornar possível a aquisição de conhecimentos por alunos com diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem. São exemplos de opções ao nível de alta 
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tecnologia os livros digitais, softwares especializados e recurso a sites específicos. 

Em termos de baixa tecnologia destaca-se a elaboração de cartazes, de esquemas e 

resumos de textos, a construção de cartões táteis e visuais (com códigos de cores, 

entre outros); 

- Proporcionar formas de expressão variadas e flexíveis para providenciar 

alternativas para os alunos demonstrarem o que já aprenderam. São exemplos de alta 

tecnologia que ilustram este princípio os mapas conceptuais construídos on-line, que 

proporcionam aos alunos um mapa gráfico para evidenciar a aprendizagem, 

programas de fala para texto (text-to-speech), gráficos elaborados com dados sobre o 

progresso de aprendizagem dos alunos. São exemplos de baixa tecnologia a 

aprendizagem cooperativa (dando oportunidade para os alunos discutirem e 

partilharem as aprendizagens efetuadas em pequeno grupo), pensar “em voz alta” 

(encorajar os alunos a falarem sobre o que aprendem) e testes orais; 

- Proporcionar modos de envolvimento diversificados de modo a irem ao encontro 

dos interesses dos alunos e de constituírem um desafio apropriado para os motivar 

para a aprendizagem. Ao nível da alta tecnologia são exemplos de opções flexíveis 

os softwares interativos, textos e/ou livros gravados e gráficos/ilustrações. Da baixa 

tecnologia realça-se o recurso a jogos didáticos como os de tabuleiro, músicas, 

avaliação baseada no desempenho real do aluno e tutoria entre pares.  

As condições de aprendizagem defendidas por Vygotsky são consistentes com 

estudos de três grandes sistemas corticais do cérebro que estão envolvidos durante a 

aprendizagem, designados de redes de reconhecimento, redes estratégicas e redes 

afetivas. No quadro seguinte (Quadro 1) DeCoste (2008) apresenta estratégias do UDL 

alinhadas com as redes de aprendizagem, tendo por base os estudos de Rose e Meyer 

(2002): 
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Quadro 1 - Estratégias do UDL alinhadas com as redes de aprendizagem.  

“Traduzido e adaptado do original de DeCoste (2008, p.7) ” 

 

Redes de reconhecimento: 

Estratégias que suportam o 

reconhecimento da informação a ser 

aprendida 

Fornecer vários exemplos 

Destacar características críticas 

Recorrer aos média e outros formatos que 

oferecem informações básicas 

Redes estratégicas: 

Estratégias para processar a 

informação a ser aprendida 

Fornecer modelos flexíveis de demonstração de 

desempenho competente 

Proporcionar a prática com apoio 

Fornecer feedback relevante contínuo 

Proporcionar oportunidades flexíveis para 

demonstrar competências 

Redes Afetivas: 

Estratégias para promover o 

envolvimento do aluno nas tarefas 

Oferecer opções de conteúdo e ferramentas 

Fornecer níveis ajustáveis de desafio 

Oferecer a oportunidade de interagir em diferentes 

contextos de aprendizagem 

Proporcionar opções de reforço e recompensas na 

aprendizagem 

 

Estes princípios norteiam os docentes na criação de situações de aprendizagem 

flexíveis, de fácil utilização e cativantes para todos os alunos, tornando o currículo mais 

acessível para os alunos com incapacidades, mas que proporciona oportunidades de 

aprendizagem a todos os alunos, se tivermos em conta as opções de flexibilidade 

sugeridas. Os três princípios do UDL complementam-se e atuam conjuntamente, através 

de uma relação cíclica e contínua, como podemos observar na figura seguinte (Figura 

1): 
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Figura 1 – Princípios do UDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os princípios do UDL explanados assentam na conceção de que o cérebro aprende, 

através de três tipos de redes neuronais já mencionadas, para os quais tem sido 

determinantes os estudos e avanços das Neurociências (Rose & Meyer, 2002).  

Na figura seguinte (Figura 2) encontram-se representadas as redes de 

reconhecimento: 

 

Figura 2 – Redes de Reconhecimento - “o quê” da aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

As redes de reconhecimento são especializadas nos sentidos e atribuem significado a 

padrões que vemos; elas permitem-nos identificar, compreender e processar os 

Proporcionar 
múltiplos 
meios de 

expressão e 
ação 

Proporcionar 
múltiplos 
meios de 

envolvimento 

Proporcionar 
múltiplos 
meios de 

representação 
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conceitos, ideias e informações obtidas pelos canais sensoriais. Estas redes são 

formadas pelas informações que chegam até ao cérebro e representam “o quê” da 

aprendizagem. Estão localizadas no córtex visual, no lobo occipital, que processa os 

estímulos visuais. Este, receciona a informação visual, posteriormente processa-a e 

agrupa-a em áreas secundárias que a comparam com informação já existente. A área 

visual comunica com outras áreas do cérebro que dão significado ao que vemos, tendo 

em conta a nossa experiência passada e as nossas expectativas. Por isso, o mesmo 

objeto não é percecionado da mesma forma por diferentes sujeitos (Almeida, 2010). 

Segundo Rose, Meyer e Hitchcock (2005) não existe um único método de ensino 

para fomentar o reconhecimento, mas o recurso adequado a diversas estratégias de 

ensino podem apoiar o sucesso nesta área. Um bom suporte para facilitar o 

reconhecimento é fornecer vários exemplos, recorrendo a textos, imagens (visualização) 

ou situações concretas (manipulação). A utilização do computador e outros média 

também podem ser um bom auxílio para os docentes, para enriquecerem a ilustração 

com exemplos e destacarem recursos críticos. Oferecer alternativas de apresentação da 

informação nos diversos formatos, valorizar/operacionalizar o processamento ativo dos 

conhecimentos prévios dos alunos e maximizar a transferência/generalização das 

aprendizagens também são opções eficazes para favorecer o reconhecimento, 

desenvolvendo alunos diligentes e sabedores, o que está relacionado com o primeiro 

princípio do UDL.  

As redes estratégicas são acolhidas na figura infra representada (Figura 3): 

 

Figura 3 – Redes Estratégicas – o “como” da aprendizagem 
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Estas redes neuronais são especializadas em produzir e supervisionar os padrões 

mentais e motores. Elas permitem-nos planear, executar e monitorizar ações e 

habilidades. Ao responder a algo utilizamos as redes estratégicas, pois correspondem ao 

“como” da aprendizagem. Situam-se no lobo frontal do córtex e conjugam funções de 

grande complexidade, como o processamento sensorial, motor e a cognição. Permitem 

também que todas as ações e pensamentos sejam percecionados conscientemente. A 

parte anterior do lobo frontal, o córtex pré-frontal, está diretamente relacionado com 

estratégia que permite decidir que sequências de movimento ativar, como o ordenar e 

avaliar o seu resultado. As suas funções parecem incluir o pensamento abstrato e 

criativo, a fluência do pensamento e da linguagem, julgamento social, vontade, 

determinação para ação e atenção seletiva (Almeida, 2010). 

Os métodos de ensino associados ao segundo princípio do UDL consistem na 

antecipação das barreiras à aprendizagem estratégica, assim como na escolha de 

materiais e práticas que são flexíveis e possibilitam superar essas barreiras (Rose, 

Meyer & Hitchcock, 2005). Estas são opções às quais os materiais digitais, as 

simulações de computador e a realidade virtual são inerentemente compatíveis, 

permitindo também o feedback à aprendizagem do aluno, o que é crucial para formar 

aprendentes estratégicos e direcionados. Interessa ainda desenvolver níveis graduais de 

apoio ao desempenho/participação do aluno e, consequentemente, facilitar a 

monitorização do processo de ensino e aprendizagem por parte do aluno, diversificando 

métodos de resposta e o percurso. Tendo em conta as opiniões de Rose, Meyer e 

Hitchcock (2005) “computer simulations and virtual reality can provide students with 

rich, multisensory models […] and offer a relatively facile means to integrate ongoing 

feedback into practice and learning” (p. 189).  

Na figura seguinte (Figura 4) encontram-se representadas as redes afetivas: 
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Figura 4 – Redes afetivas – o “porquê” da aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

As redes afetivas estão relacionadas com o interesse, a motivação, o que permite 

avaliar os padrões, atribuindo-lhes significado emocional e envolver-nos em tarefas/ 

aprendizagem e com o mundo que nos rodeia. Os mecanismos que controlam os níveis 

de atividade nas diferentes partes do encéfalo e as bases dos impulsos da motivação, 

principalmente a direcionada para o processo de aprendizagem, bem como as sensações 

de prazer ou punição, são realizadas em grande parte pelas regiões basais do cérebro, as 

quais, em conjunto, integram o sistema límbico. As redes afetivas são o “porquê” da 

aprendizagem, das atividades e das ideias que nos desafiam, estão circunscritas ao 

sistema límbico e relacionadas fundamentalmente com a regulação dos processos 

emocionais. Trata-se de um sistema em forma de anel cortical, contínuo, que contorna 

as formações inter-hemisféricas (Almeida, 2010).  

Se os alunos não estão interessados na aprendizagem, os esforços para apoiá-los 

terão um retorno muito pequeno. É por isso que este terceiro princípio é o mais 

valorizado de todos. Efetivamente, a afetividade assume a maior importância no 

processo de ensino e aprendizagem, pois a forma como os alunos são motivados para 

aprender representa um elemento decisivo, estando o UDL na vanguarda desta 

conceção. Para conseguir alunos motivados e determinados, os professores tem que 

saber educar para a autonomia, respeitar as suas escolhas individuais, reforçar o sentido 

de colaboração em diferentes contextos de aprendizagem, promover a participação 

social e o sentido de responsabilidade na comunidade, fornecer níveis ajustáveis/ 

autênticos de desafio e de prémios/recompensas, valorizar a capacidade individual de 

superar dificuldades, promover a autoavaliação, a reflexão e a autorregulação das 
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aprendizagens. Rose e Meyer (2002) reiteram ainda a importância das opções de 

conteúdo e ferramentas digitais, como já referimos. 

 

2- Contextualização metodológica 

O estudo em desenvolvimento pretende descrever, compreender, analisar e 

interpretar o papel das TIC nas NEE, através da criação e aplicação de Recursos 

Educativos Digitais (RED) de acordo com os princípios do UDL junto de turmas de 

alunos do 1º Ciclo com alunos com NEE incluídos. É também nosso intuito conhecer as 

opiniões dos professores, identificar e superar lacunas em termos de processos de 

formação e de práticas educativas assentes em TIC e na experimentação de RED. 

Almejamos ainda aludir ao contributo dos e-books acessíveis construídos com a 

plataforma/ferramenta de autoria CAST UDL Book Builder, na promoção da inclusão 

junto destes alunos. Envolve docentes e alunos do 1.º Ciclo e de Educação Especial, 

sendo dada prioridade às turmas do 2.º e 3.º ano do Agrupamento de Escolas de Tondela 

Cândido de Figueiredo, para ser possível observar a continuidade dos docentes com as 

turmas envolvidas, tendo em conta a duração desta investigação. De forma a 

operacionalizar o problema em estudo, ou seja, como as TIC podem contribuir para uma 

abordagem inclusiva do currículo com recurso ao UDL, para todos os alunos, com e 

sem NEE, apontamos para o seguinte objetivo:  

- Avaliar de que forma a aplicação dos princípios do Universal Design for Learning, 

através da utilização de RED, promovem a inclusão de alunos com NEE incluídos no 1.º 

Ciclo, no Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo.  

Com base na revisão da literatura e nos estudos já efetuados nesta área iremos 

procurar: 

- Investigar acerca do conceito do UDL identificando princípios, características e 

contributos para a escola inclusiva; 

- Verificar qual a formação dos docentes ao nível das TIC, dos RED e o seu 

conhecimento acerca do CAST UDL Book Builder;  

- Promover uma formação para docentes sobre o UDL, concretamente sobre a 

construção de e-books acessíveis com a ferramenta de autoria CAST UDL Book Builder 
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projetada a partir do conceito do UDL, interpretando o seu impacto na prática 

pedagógica;  

- Descrever uma perspetiva atualizada acerca da utilização real das TIC no 1.º Ciclo no 

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, percebendo-se ou não a 

evolução dos recursos educativos tradicionais (analógicos), para os recursos digitais;  

- Desenvolver uma abordagem inclusiva do currículo para todos os alunos, com o apoio 

ao UDL e fomentando a utilização de RED construídos através do Book Builder. 

Para a concretização dos objetivos supra, consideramos que a utilização de uma 

metodologia híbrida (quantitativa e qualitativa) na forma de Investigação-Ação 

complementada com um Estudo de Caso se afigura como a melhor abordagem aos 

objetivos pretendidos. Relativamente à Investigação-Ação e tendo em conta a sua 

espiral segundo Coutinho (2008) pode dizer-se que assenta em quatro fases que se 

desenvolvem de forma contínua consoante a sequência: planificação, ação, avaliação 

(observação) e reflexão (teorização). Mais do que apenas uma metodologia, esta forma 

de “inquérito-em-ação” procura criar uma qualidade de compromisso, de necessidade e 

curiosidade, de capacidade de formulação de problemas através da recolha de 

evidências, da verificação e avaliação das práticas (Reason & Bradbury, 2007).  

No âmbito desta investigação sublinha-se ainda o contributo da Investigação-Ação 

para a diversificação de métodos e estratégias de ensino, para a construção de ambientes 

de aprendizagem enriquecidos com as TIC e para o desenvolvimento profissional 

continuado, em contexto, dos docentes (professor como investigador).  

Trata-se de uma investigação de tipo descritivo-exploratório, suportada num plano de 

métodos mistos já referidos, onde releva a triangulação de metodologias e fonte de 

dados. Combinando e aumentando o número de estratégias de investigação num 

determinado estudo, somos capazes de ampliar as suas dimensões, obtendo uma 

imagem mais completa da complexidade humana (Morse, 2003). As diversificadas 

fontes e técnicas de recolha de dados, bem como a quantidade e a qualidade de e-books 

publicados na plataforma, registos diversos, trabalhos realizados pelos alunos irão ser 

coadunados de forma a atingir os objetivos e a dar resposta às questões orientadoras. 

 

3- Apresentação, análise e discussão dos resultados 



 

Parte II |Pág. 2176  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

A investigação encontra-se em desenvolvimento, numa fase considerada ainda 

preliminar, não possuindo dados próprios passíveis de apresentação. Todavia, 

suportando-nos em investigações já concluídas disponíveis em
68

, podemos expectar a 

possibilidade da obtenção de resultados que comprovam que o UDL não deve ser 

descurado na procura de uma escola que atende às necessidades da diversidade de 

alunos. 

Pretende-se inovar com o UDL, atendendo ao seu enorme potencial para a 

escola inclusiva, orientando os professores na descoberta de formas 

renovadoras para tornar o currículo acessível e adaptado a todos os alunos, 

com e sem NEE. Constata-se ainda a necessidade de se aprofundar e 

fomentar a utilização emergente das TIC na escola inclusiva, pois os estudos já 

efetuados nesta área continuam a ser pouco consistentes e elucidativos dos 

percursos inclusivos adotados. Nas décadas futuras esperamos evoluir ainda 

mais na compreensão das complexidades do cérebro e reconstruir contínua e 

continuadamente a nossa prática educativa, através da evolução desses 

conhecimentos científicos e com o contributo da nossa investigação. 

Caminhando neste sentido, contribuiremos certamente para a sustentabilidade 

da inclusão através de percursos sólidos e consistentes e elevaremos a 

qualidade de vida de todos os alunos, com e sem NEE. 

 

 

 

 

4- Considerações finais 

Atualmente a escola está sofrer uma reconceptualização da sua função, onde não 

cabe (nem tem cabimento) o “currículo pronto-a-vestir de tamanho único” (Formosinho, 

1991), nem uma dimensão pedagógica de tipo uniforme (Barroso, 2003). Em termos 

globais esta viragem, designada por Ainscow (2006) de “viragem inclusiva” deixa de 

                                                             
68 http://ojs.vre.upei.ca/index.php/cje-rce/article/view/1159 

  http://mspace.lib.umanitoba.ca/handle/1993/17596 
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colocar a ênfase do insucesso escolar apenas nas características individuais dos 

alunos, para efetuar uma análise às barreiras, à participação e aprendizagem que os 

alunos enfrentam nos sistemas escolares (Booth & Ainscow, 2002). Importa pois 

desenvolver processos de formação, de reflexão e de investigação-ação que fomentem 

mudanças nas práticas dos professores, que assentem no domínio dos conhecimentos 

científicos que apoiem a educação inclusiva, pois confrontámo-nos diariamente com o 

verdadeiro desafio da escola atual – desenvolver percursos inclusivos de acesso e 

sucesso a todos os seus alunos, independentemente das suas características e/ou 

dificuldades. O sucesso educativo incide não só nos resultados escolares, nos produtos 

de aprendizagem conseguidos, mas também no legado que a escola deixa aos 

aprendentes pela vida fora. 

Um outro aspeto que almejámos ilustrar ao longo desta comunicação 

prende-se com a importância que atribuímos à utilização de ambientes 

educativos significantes e significativos, que ajudam os alunos a desenvolver 

conhecimentos, competências e entusiasmo na aprendizagem (Rose & Meyer, 

2006) e que procura que todos os alunos tenham oportunidades de 

aprendizagem adequadas às suas necessidades. Os princípios personalizados 

do UDL possibilitam tornar o currículo mais inclusivo e acessível para todos os 

alunos, articulando uma variedade de estratégias facilitadoras do processo de 

ensino e aprendizagem, onde se incluem a construção de RED com o Book 

Builder. Trata-se de uma plataforma de autoria on-line, projetada a partir dos 

conceitos implícitos na abordagem UDL, que permite criar, partilhar, publicar e 

ler livros digitais, que envolvem e apoiam alunos com necessidades, interesses 

e competências diversificadas. Os livros interativos construídos através desta 

ferramenta podem incluir opções, tais como: multimédia (texto, imagem, vídeo 

e som); glossário; área de resposta do aluno; barra de TextHelp; clique para 

avançar e navegação por teclado; utilização de até três assistentes/ajudantes 

por página; e elevada usabilidade e acessibilidade. 

Insistimos que o UDL valoriza o ambiente de aprendizagem enriquecido pela 

tecnologia digital, oferecendo um elevado grau de flexibilidade e de opções na 

construção de RED, o que também pretendemos concretizar e incrementar 
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com a investigação atualmente em desenvolvimento. No entanto a tecnologia 

não é condição essencial do UDL, conforme referem Rose e Meyer (2006):  

 

New technologies are an important tool for effective UDL implementation 

because of the incredible flexibility they give teachers in presenting and 

accessing material in diverse ways. This does not mean that the 

principles of UDL […] cannot be applied in a classroom without 

technology. They can. (p.35)  
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RESUMO 

De acordo com a legislação brasileira vigente todos os alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades tem direito a educação 

na sala regular de ensino, bem como ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

realizado de forma complementar e em período contrário nas salas de recursos 

multifuncionais. Tal atendimento especializado deve atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos sem se desviar dos princípios da escolarização 

proposta às demais crianças, em consonância com a proposta pedagógica do ensino 

comum, viabilizando o desenvolvimento pleno das competências e capacidades. Com 

base nesta premissa o presente estudo pretendeu conhecer a situação dos alunos com 

deficiência visual e baixa visão de diferentes regiões do Brasil verificando se eles têm 

acesso ao Atendimento Educacional Especializado, se o diagnóstico da deficiência tem 

sido realizado pelo serviço de saúde e se estão sendo encaminhados precocemente para 

os serviços de apoio de seus municípios. Foi aplicada uma enquete a 115 professores do 

Ensino Fundamental que freqüentavam o Curso de Especialização em Atendimento 

Educacional Especializado à distância, distribuídos por diferentes regiões do Brasil e 

tinham informações sobre a situação desse grupo de alunos. Os resultados da enquete 

demonstraram que uma grande porcentagem de alunos com deficiência visual e baixa 
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visão da rede pública de ensino está matriculada nas salas regulares de ensino e, 

também, frequentam as salas de recursos multifuncionais tendo o atendimento 

especializado complementar como aponta a legislação nacional. Entretanto, o 

cumprimento das políticas brasileiras quanto ao fortalecimento das redes de apoio, 

programa de diagnóstico precoce e oferecimento de formação continuada aos 

professores na área da deficiência visual e baixa visão ainda não foram devidamente 

efetivados. Constata-se assim que há necessidade de um maior investimento nestas 

áreas para a verdadeira consolidação do paradigma da inclusão. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Deficiência visual. Atendimento 

educacional especializado. Salas de recursos multifuncionais. Redes de apoio. 

 

ABSTRACT 

According to Brazilian legislation all students with disabilities, pervasive 

developmental disorders or with high abilities have the right to education in regular 

education room, and the Specialized Educational Services (SEA), held in a 

complementary way and in a period in contrast rooms multifunction capabilities. This 

specialized service must meet the special educational needs of students without 

deviating from the principles of the proposed school the other children, in line with the 

pedagogical education policy, enabling the full development of skills and capabilities. 

Based on this premise the present study was to ascertain the situation of students with 

visual impairment and low vision in different regions of Brazil making sure they have 

access to the SEA, if the diagnosis has been made and are being sent early to support 

services. A survey was applied to 115 elementary school teachers who attended the 

Specialization Course in SEA remote distributed in different regions of Brazil and had 

information on the situation of this group of students. The poll results showed that a 

large percentage of students with visual impairment and low vision of public schools are 

enrolled in regular education classrooms, and also attend resource rooms with 

specialized care multifunctional complement as reported in the national legislation. 

However, compliance with the Brazilian policy regarding the strengthening of support 

networks, and early diagnosis program offering continuing education for teachers in the 
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area of visual impairment and low vision have not been properly effected. It appears 

so there is need for greater investment in these areas for the consolidation of the real 

paradigm of inclusion. 

KEYWORDS: Teacher. Visual impairment. Specialized educational services. Rooms 

multifunction capabilities. Support networks. 

 

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

Desde 2008, com a promulgação da nova Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva publicada pelo Ministério da Educação 

do Brasil, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais passou a 

ser realizado exclusivamente nas salas regulares de ensino. No contraturno, de forma 

complementar ao ensino oferecido pela classe comum, também deve ser ofertado ao 

aluno com necessidades educacionais especiais, o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).  

De acordo com a atual política, devem ser beneficiados pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas salas de recursos multifuncionais, os alunos com 

deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, 

transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação. 

Neste contexto, a educação especial passa a atuar de forma articulada com o ensino 

comum dando o suporte pedagógico necessário para garantir que o processo de 

escolarização desse alunado ocorra da melhor forma possível (BRASIL, 2010). 

A educação especial direciona suas ações para o atendimento às especificidades 

dos alunos com necessidades educacionais especiais no processo educacional e, no 

âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a 

formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de 

práticas colaborativas (BRASIL, 2010).  

Ainda de acordo com a Política (BRASIL, 2008), o Atendimento Educacional 

Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 

de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
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considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola 

e fora dela. Deve estar em consonância com a proposta pedagógica do ensino comum e 

abranger o enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação e sinalização e tecnologia assistiva (BRASIL, 2008). 

Sobre os serviços da saúde, imprescindíveis para a consolidação do modelo 

educacional inclusivo, o artigo 25 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (ONU, 2008) refere que “os Estados Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, 

incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de 

gênero”. A Convenção garante também que serão propiciados serviços de saúde 

necessários as pessoas com deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção precoce, 

bem como serviços para prevenir deficiências. 

A Resolução n
o 

04 CNE/CEB (BRASIL, 2009) prevê que a elaboração e 

execução do plano de Atendimento Educacional Especializado são de competência dos 

professores que atuam na sala de recursos multifuncionais e deve ocorrer em interface 

com os demais serviços setoriais da saúde. A parceria entre o sistema educacional 

inclusivo e o sistema de saúde é de fundamental importância para a efetividade do 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Ramos e Alves 

(2008) ressaltam que, a escola, ao oferecer oportunidades para alunos com deficiência, 

deve informar-se e orientar-se com profissionais especializados da educação e da saúde 

sobre as especificidades e instrumentos para que o aluno encontre ali um ambiente 

adequado e que lhe proporcione o maior e melhor aprendizado possível. 

Para Pacheco (2007) os serviços de apoio devem adotar uma postura 

colaborativa e trabalhar de maneira coordenada com os professores a fim de criar um 

conhecimento compartilhado para enfrentar os desafios que a inclusão apresenta. O 

autor enfatiza que as escolas precisam de profissionais qualificados que forneçam apoio 

nas tarefas de identificação, intervenção, orientação por meio de técnicas, 

procedimentos e ferramentas que requerem especialização de natureza psicológica e 

pedagógica. 
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Considerando-se que na atual conjuntura os sistemas educacionais devam ter 

incorporado o paradigma da educação inclusiva, foi percebida a necessidade de se 

conhecer como está a situação do aluno com deficiência visual na rede pública de 

ensino brasileira. Para tanto, foi desenvolvida a presente pesquisa que teve como 

objetivo identificar a situação dos alunos com deficiência visual nas escolas analisando 

como tem ocorrido o diagnóstico e os encaminhamentos aos serviços de apoio, bem 

como o atendimento educacional especializado ofertado a esses alunos. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

Participaram da pesquisa 115 professores do Ensino Fundamental de um Curso 

de Especialização em Atendimento Educacional Especializado na modalidade à 

distância ofertado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(Unesp), campus de Marília, São Paulo, Brasil, em parceria com o Ministério da 

Educação Brasileiro (MEC) durante o período de Julho de 2010 a Dezembro de 2011.  

Os participantes da pesquisa foram professores das redes públicas de ensino 

brasileiras (municipais e estaduais) matriculados no referido curso, vinculado a Rede de 

Formação Continuada de Professores na Educação Especial, da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Ministério da Educação 

(SECADI/MEC). A rede de formação tem por objetivo oferecer cursos de formação 

continuada nas áreas do atendimento educacional especializado capacitando professores 

das redes públicas de ensino para atuarem em Salas de Recursos Multifuncionais em 

fase de implantação no território brasileiro. Os professores/cursistas pertencem a 65 

municípios das regiões norte, nordeste, sul e sudeste do Brasil. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília, São Paulo, Brasil, de 

acordo com a Resolução n
o
 196 CNS/CONEP (BRASIL, 1996). Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo informados sobre os 
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objetivos da pesquisa, a concordância de participação na mesma e posterior 

divulgação dos resultados obtidos. 

Os dados do presente trabalho foram coletados como parte das atividades do 

módulo VII do curso, que tratou da Deficiência Visual e Baixa Visão. Os professores 

responderam a uma enquete disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) – Plataforma Teleduc, contendo 21 questões de múltipla escolha e duas questões 

abertas.  

Serão apresentados dados referentes a nove questões de múltipla escolha que 

tratam dos seguintes elementos: existência e quantidade de alunos com deficiência 

visual ou baixa visão nas escolas; alunos com diagnóstico e alunos com suspeita de 

deficiência visual ou baixa visão; diagnóstico nas escolas; necessidade do laudo médico 

para matrícula dos alunos com deficiência visual; encaminhamentos para o diagnóstico 

e serviços de apoio; condição da escola para atender as necessidades educacionais 

especiais dos alunos com deficiência visual ou baixa visão; existência de salas de 

recursos multifuncionais nas escolas; tipo de ensino e serviços ofertados a esse alunado. 

A partir das respostas das questões, os dados foram tabulados e transformados 

em porcentagens de acordo com o índice de resposta para cada alternativa, 

considerando-se o número total de respondentes da enquete.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A seguir apresentaremos e discutiremos os resultados das questões da enquete 

abordadas nesse trabalho. 

De acordo com os dados da primeira questão referente a existência de alunos 

com deficiência visual ou baixa visão nas escolas onde os professores trabalham, 

observamos que 74 (64,3%) participantes referiram que suas escolas possuem alunos 

com deficiência visual ou baixa visão matriculados; 39 (33,9%) não possuem alunos 

com essa condição e 2 (1,7%) não souberam responder. Para o universo estudado é uma 

porcentagem significativa, indicando que a atual Política Nacional da Educação 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) tem sido efetiva, na 

medida em que matricula um número elevado de alunos com deficiência visual nas 

escolas pesquisadas. Ressaltamos também com esse dado, a importância do 

oferecimento de cursos de formação continuada sobre o atendimento educacional 

especializado, especialmente na área da deficiência visual e baixa visão e da 

transmissão de conhecimentos a população sobre a atual política brasileira de inclusão 

de pessoas com necessidades educacionais especiais, visto que permite que os direitos 

dessa população sejam garantidos. 

Em relação à Questão 2 da enquete que tratou do número de alunos com deficiência visual 

matriculados nas escolas em que trabalham os professores participantes desse estudo, observamos que 92 

(80,0%) participantes referiram que as escolas tem entre 1 a 3 alunos com deficiência visual, 8 (6,9%) de 

4 a 7 alunos, 3 (2,6%) de 5 a 10 alunos, 5 (4,3%) escolas com mais de 10 alunos e 7 (6,0%) escolas sem 

nenhum aluno com deficiência visual matriculado. O dado nos mostra que, embora a quantidade de 

alunos com deficiência visual varie entre as escolas, uma porcentagem muito pequena das escolas não 

possui alunos com deficiência visual matriculados. Esse resultado enfatiza os achados da questão anterior 

sobre o índice significativo de alunos com deficiência visual ou baixa visão matriculados em escolas 

regulares de ensino. Mais uma vez é possível reafirmar a necessidade de transmitir conhecimentos aos 

professores e a população acerca da legislação brasileira para que esse número possa crescer 

continuamente.  

A Questão 3 referiu-se ao diagnóstico de deficiência visual ou baixa visão dos 

alunos matriculados nas escolas em que os professores atuam nos diferentes municípios 

brasileiros. Das 115 respostas, 27 (23,4%) referiram que os alunos matriculados têm 

diagnóstico fechado da deficiência visual, 11 (9,5%) responderam que os alunos têm 

apenas suspeita de deficiência visual, 27 (23,4%) informaram que os alunos têm 

diagnóstico fechado de baixa visão e 43 (37,3%) professores tem em suas escolas 

alunos sem diagnóstico, ou seja, apenas com suspeita de baixa visão. Sete participantes 

não responderam a questão. Com base nesses resultados, é possível verificar que um 

número significativo de professores (46,8%) tem em suas escolas alunos com 

diagnóstico de deficiência visual ou baixa visão, o que permite que esses alunos sejam 

prontamente encaminhados ao AEE e o trabalho pedagógico mais bem direcionado as 

potencialidades desses alunos. Por outro lado, uma mesma porcentagem de professores 

(46,8%) refere que os alunos matriculados têm apenas suspeita de deficiência visual ou 
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baixa visão, faltando ainda um laudo final que diagnostique essa necessidade especial. 

Os resultados demonstram que existe uma fragilidade muito grande no sistema de 

saúde brasileiro, uma vez que não conta, em todas as regiões brasileiras, com 

profissionais capacitados a dar o diagnóstico da deficiência visual ou a baixa visão. 

Com esse dado, verificamos que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (ONU, 2008) da qual o Brasil é signatário vem sendo cumprida de forma 

parcial, necessitando ainda que os estados e municípios brasileiros intensifiquem suas 

redes de apoio, também pela Resolução n
o
 4 CNE/CEB (BRASIL, 2009), com destaque 

da participação das áreas saúde, no que tange ao trabalho colaborativo com a equipe 

escolar, no fechamento do diagnóstico da deficiência visual e baixa visão e na oferta de 

serviços complementares ao desenvolvimento educacional. 

O gráfico a seguir demonstra as respostas dos professores participantes na 

Questão 4, sobre como o diagnóstico do aluno com deficiência visual ou baixa visão foi 

informado à escola onde eles trabalham. 

 

Gráfico 1 – Dados referentes à Questão 4 da enquete respondida pelos 115 participantes da 

pesquisa. 

De acordo com os dados do Gráfico 1, o laudo médico foi a resposta mais 

freqüente (40,8%) entre os professores participantes, seguida das informações 

fornecidas pelas famílias (37,3%) e, em alguns casos, ambas foram as maneiras de 

informar o diagnóstico. Só alguns professores (4,3%) responderam que não sabem como 

o diagnóstico chega até a escola, evidenciando a fragilidade entre os sistemas de saúde e 

educacional brasileiros, no que diz respeito a necessidade de parcerias para 

encaminhamentos desses alunos para diagnóstico e a criação de redes de apoio, que, 
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conforme Pacheco (2007), devem adotar uma postura colaborativa e trabalhar de 

maneira coordenada com os professores a fim de criar o conhecimento compartilhado 

para enfrentar os vários desafios que a inclusão apresenta. 

A Questão 5 inquiriu os participantes sobre a necessidade do laudo médico para 

que os alunos com deficiência visual e baixa visão possam freqüentar a sala de recursos 

multifuncionais e os resultados demonstraram que 38 (33,0%) professores referiram que 

o laudo não é obrigatório para esse atendimento, 32 (27,8%) referiram que o laudo é 

pré-requisito para os alunos com deficiência visual e baixa visão recebam o AEE, 14 

(12,1%) responderam que às vezes o laudo é necessário e 5 (4,3%) não souberam 

informar. Além disso, 26 (22,6%) professores responderam que em suas escolas ainda 

não há sala de recursos multifuncionais. O dado reflete que a legislação brasileira 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2009) que garante que todos têm direito a educação vem 

sendo parcialmente cumprida, pois independente da condição do aluno e da existência 

ou não de um laudo médico que ateste essa condição, ele tem direito de freqüentar as 

escolas regulares de ensino e o atendimento educacional especializado, porém, isso não 

foi tão evidenciado nos dados da presente pesquisa.  

Tendo em vista que, conforme dados da Questão 5, nem todos os alunos podem 

freqüentar o AEE sem o laudo médico, a Questão 6 abordou os encaminhamentos 

comumente realizados pela escola para que, no caso dos alunos sem diagnóstico da 

deficiência visual ou baixa visão, esse diagnóstico realmente se efetive. Os dados dessa 

questão são apresentados no Gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Dados referentes à Questão 6 da enquete respondida pelos 115 participantes da 

pesquisa. 

Os dados do Gráfico 2 demonstram que o encaminhamento mais freqüente é 

feito para o serviço de saúde do município com 80,8% das respostas, seguido do 

encaminhamento para outras escolas ou instituições especializadas (12,1%). As escolas 

que não fazem nenhum encaminhamento ou não souberam responder os procedimentos 

adotados nos casos de suspeita de deficiência visual ou baixa visão, somaram 6,0% das 

respostas. Destaca-se aqui que, embora as redes de apoio não sejam totalmente 

eficientes, ainda ocorre a prevalência de encaminhamento dos referidos alunos para o 

serviço municipal de saúde. 

Conforme enfatizado por Ramos e Alves (2008) a escola deve estabelecer 

parcerias com os profissionais especializados da área da saúde para proporcionar o 

maior e melhor aprendizado possível para os alunos com deficiência visual ou baixa 

visão. Nesse contexto, os autores destacam a participação dos profissionais da educação 

especial no que tange a identificação e avaliação das necessidades educacionais 

especiais dos alunos e seu encaminhamento para os serviços complementares da área da 

saúde. 

Na Questão 7 foi perguntado aos professores se julgavam que as escolas onde 

trabalham tem condições para atender as necessidades educacionais especiais dos alunos 

com deficiência visual ou baixa visão; os resultados demonstraram que 33,9% dos 

professores consideram que suas escolas estão aptas a educar os alunos com deficiência 

visual ou baixa visão; 16,5% responderam que suas respectivas escolas não tem 

condições de matricular e atender alunos com tais condições e apenas 0,8% não 

souberam responder a questão. Entretanto, a maioria (48,6%) dos entrevistados 

respondeu que suas escolas estão parcialmente aptas a atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos com deficiência visual ou baixa visão.  

A Questão 8 trata da existência de salas de recursos multifuncionais nas escolas 

dos professores entrevistados. Do total, 61,7% referiram que suas escolas têm salas de 

recursos multifuncionais e 38,2% referiram ainda não ter as referidas salas. A 

porcentagem de escolas brasileiras que já possuem salas de recursos multifuncionais e, 
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consequentemente, possibilidade de oferecer o atendimento educacional especializado 

aos alunos com deficiência visual ou baixa visão é significativamente maior do que as 

escolas que ainda não oferecem esse tipo de atendimento na amostra pesquisada. Esse 

dado demonstra que a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) vem sendo implementada no país, porém 

verificamos que há ainda um grande número de municípios que carecem desse tipo de 

recurso, o que dificulta o oferecimento de um melhor atendimento escolar dos alunos 

com deficiência visual ou baixa visão. 

Na última questão abordada neste trabalho, a Questão 9, os professores 

responderam sobre o tipo de atendimento educacional que os alunos com suspeita ou 

diagnóstico fechado deficiência visual ou baixa visão freqüentam. Verificou-se com 

essa questão que 57 professores (49,5%) referiram que os alunos com deficiência visual 

ou baixa visão frequentam a sala regular e a sala de recursos multifuncionais em turno 

oposto, garantindo assim o que a política brasileira preconiza para alunos com 

necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2008, 2009, 2010); 30 (26,0%) 

professores referiram que não tem alunos com essas condições matriculados em suas 

escolas; 22 (19,1%) professores informaram que os alunos com deficiência visual e 

baixa visão freqüentam apenas a sala regular de ensino e 6 (5,2%) professores referiram 

que os alunos frequentam outros atendimentos especializados oferecidos por seus 

municípios. Constata-se aqui que ainda há necessidade dos sistemas educacionais 

melhorem as condições de acesso dos alunos com deficiência visual às classes regulares 

de ensino, pois, conforme a legislação brasileira, todos deveriam freqüentar tais salas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os resultados apresentados e a discussão acerca da identificação da 

situação educacional, diagnóstica e do atendimento especializado ofertado aos alunos 

com deficiência visual ou baixa visão, verificamos que há uma porcentagem 

significativa de alunos nestas condições, matriculados nas escolas, mesmo sendo 

constatado que metade deles ainda não tem um diagnóstico fechado, o que demonstra a 

fragilidade do sistema de saúde.  
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Entretanto, destaca-se que, no Brasil, embora existam políticas que apóiem a 

parceria entre as escolas e as redes de apoio, essa política ainda apresenta fragilidades, 

necessitando da continuidade de apoios e investimentos em propostas de formação 

continuada de professores que visem à escolarização de alunos com deficiência visual 

ou baixa visão. De modo geral, as propostas de formação nesta área têm revelado uma 

preocupação não apenas com o acesso de alunos com deficiência visual ou baixa visão 

ao espaço escolar, mas principalmente com proposições que possibilitem o 

desenvolvimento de recursos e estratégias pedagógicas que favoreçam o manejo da 

aprendizagem em sala de aula frente ao currículo proposto a todos os alunos.  

Quase a metade dos professores entrevistados considera que as escolas onde 

trabalham estão parcialmente aptas a atender alunos com deficiência visual ou baixa 

visão e a maior parte já possuem em suas escolas, as salas de recursos multifuncionais 

distribuídas pelo Ministério da Educação do Brasil, possibilitando o oferecimento do 

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência visual ou baixa 

visão. O atendimento educacional especializado oferecido na maioria das escolas ocorre 

no turno oposto ao da sala comum, conforme estabelecido pela atual legislação 

brasileira.  

Dessa forma, verificamos que propostas de formação continuada na área da 

educação especial, com ênfase ao atendimento educacional especializado de alunos com 

deficiência visual ou baixa visão têm sido realizadas no Brasil, atendendo, portanto, os 

pressupostos da atual política brasileira para inclusão de alunos com deficiência visual 

ou baixa visão nas escolas regulares, embora essa prática ainda seja necessária de uma 

forma mais intensa nas diferentes regiões brasileiras. 

Propostas de formação continuada na área da educação especial, principalmente 

em relação à deficiência visual ou baixa visão e a clareza do diagnóstico dessa condição 

podem beneficiar o atendimento desses alunos nas salas regulares de ensino e nas salas 

de recursos multifuncionais. Ter esse conhecimento permite aos professores e gestores 

compreenderem melhor seus alunos com deficiência visual ou baixa visão, suas 

características, manifestações e, principalmente, identificar seu potencial de 

aprendizagem, oferecendo as adequações e ajustes que precisam ser feitos para melhorar 
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as condições de acolhimento e de trabalho pedagógico. Afinal, só com a garantia da 

igualdade de oportunidades, ou seja, com o oferecimento de situações para que o 

aprendizado efetivamente aconteça, considerando as condições diferenciadas 

apresentadas pelos alunos, é que se pode consolidar a política educacional inclusiva.  
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RESUMO 

No Estado da Bahia, as instituições especializadas, no atendimento aos estudantes com 

deficiência visual, sempre exerceram significativa influência para o êxito nos estudos destes 

educandos. O Grupo de Voluntários Copistas e Ledores para Cegos (GVCLC), ao longo de cinco 

décadas, vem se destacando nesse processo. O GVCLC presta apoio aos estudantes com 

deficiência visual inseridos em escolas regulares desde 1960, através dos seguintes serviços: 

leituras por voluntários, produção de livros em Braille, gravados e, atualmente, em formato 

digital. Desde 1970, desenvolve suas atividades no espaço do Setor Braille da Biblioteca Pública 

do Estado. O início das atividades do GVCLC, no apoio ao processo de formação educacional de 

pessoas cegas e com baixa visão, está associado ao trabalho desenvolvido pela senhora 

Henriqueta Martins Catharino, diretora e fundadora do Instituto Feminino da Bahia, que, a 

partir de 1937, promovia cursos destinados a moças, dentre os quais, o Sistema Braille, cuja 

finalidade era intervir pedagogicamente com crianças cegas. A partir dessa iniciativa, 

Henriqueta Catharino organizou um grupo de mulheres que passou a se dedicar à produção de 

materiais em Braille, mobilização que, tempos depois, culminou com a formalização 

institucional do GVCLC, em 1979. É apresentado neste artigo um relato sobre a experiência de 

trabalho desenvolvido pelo GVCLC no atual contexto educacional brasileiro e, especificamente, 

baiano. Enfatiza-se aspectos relativos à constituição inicial do Grupo, sua consolidação 

enquanto instituição e as ações de maior relevância empreendidas atualmente para a 

consecução dos seus objetivos. As entrevistas com voluntários do Grupo, usuários e membros 

fundadores, além da experiência pessoal enquanto beneficiado pelas ações do GVCLC há 25 

anos, foram as fontes utilizadas para a construção do relato. Pode-se depreender que no 

Estado da Bahia uma parcela significativa das pessoas com deficiência visual encontrou no 

trabalho desenvolvido pelo GVCLC o principal meio para prosseguir os estudos e, por 

conseguinte, lograr êxito na vida profissional. O resultado mais recente, decorrente do 

trabalho do GVCLC, foi a aprovação de 13 pessoas com deficiência visual em concurso público 

nas áreas de Filosofia, História, Letras, Psicologia e Direito. 
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ABSTRACT 

 

Bahia State institutions specialized in serving students with visual impairment, always exerted 

significant influence on the success of students in this study. The Volunteer Group Copyists and 

Ledores Blind (GVCLC), over five decades, has been highlighted in this process. The GVCLC 

provides support to students with visual disabilities placed in regular schools since 1960, 

offering the following services: readings by volunteers, production of Braille books, recorded 

and currently in digital format. Since 1970, develops its activities in the space sector Braille 

State Library. The activities began GVCLC, in supporting the educational process of blind and 

low vision, is involved in the work by Mrs. Henriqueta  Martins Catharino, right, founder of the 

Women's Institute of Bahia, which, since 1937, promoted courses for women, among whom 

Braille System, whose purpose was to intervene pedagogically with blind children. With this 

initiative, Henriqueta Catharino organized a group of women who began to devote himself to 

the production of Braille materials, mobilization, some time later, culminating in the formal 

institutional GVCLC in 1979. It is presented in this paper an account of the experience of work 

by GVCLC the current Brazilian educational context, and specifically Bahia. It emphasizes 

aspects of the initial constitution of the Group, its consolidation as an institution and most 

important lawsuits currently undertaken to achieve its goals. Interviews with volunteers and 

members of the users group founders, and from personal experience as GVCLC benefited by 

the actions of 25 years ago, were the sources used to build the report. One can conclude that 

in the State of Bahia a significant portion of people with visual impairments found in work by 

GVCLC the primary means to pursue their studies and therefore succeed in the professional 

life. The most recent result, due to the work of GVCLC was the approval of 13 visually impaired 

people in public cuncurso in Philosophy, History, Literature, Psychology and Law. 

 

Key- Words: GVCLC, visual impairment, education. 
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 As declarações de Jomtien (1990) e Salamanca (1994) são documentos que, até 

então, fundamentam o discurso da educação inclusiva enquanto ideal a ser concretizado, 

tanto na esfera das políticas públicas quanto no campo da investigação científica, sendo ainda 

amplamente referenciados. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 são os pilares relativos ao direito à educação das pessoas 

com deficiência, complementados por outros instrumentos legislativos e normativos, tais 

como: Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares (1999); Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica (2001); Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).  

 A despeito das condições adversas à escolarização de crianças, jovens e adultos com 

algum tipo de deficiência no Brasil, demonstrada por diversos estudos realizados na área, 

deve-se considerar as experiências exitosas que se efetivam cotidianamente em vários espaços 

educativos contribuindo significativamente para o progresso educacional desses sujeitos e, por 

conseguinte, para o sucesso na vida profissional, como é o exemplo da experiência descrita 

nesse texto.  

 A experiência do trabalho desenvolvido pelo Grupo Voluntários Copistas e Ledores 

para Cegos (GVCLC), objeto desse artigo, é parte constitutiva de uma pesquisa em andamento 

que intenciona sistematizar a trajetória da educação de pessoas com deficiência visual no 

Estado da Bahia, tendo como foco a contribuição das instituições especializadas e aporte 

teórico e metodológico na história oral associada a fontes documentais.   

 Meihy (2000), Meihy e Holanda (2007), Delgado (2010), Alberti (2004) e Chartier 

(2006) identificam a História Oral como história viva, contemporânea, isto é, do tempo 

presente. Primeiro aspecto que justifica o emprego desta metodologia no trabalho que 

desenvolvemos, inclusive nesse relato. O segundo é em razão do caráter político da História 

Oral, constituindo-se enquanto possibilidade de outras vertentes interpretativas 

diferentemente das versões apresentadas pela historiografia tradicional, fundamentada 

apenas na documentação escrita que pouco valoriza as experiências, sobretudo aquelas 

vivenciadas pelos grupos minoritários, como, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, 

as quais, ao longo da história, têm suas vozes silenciadas, suas existências desconhecidas e 
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suas trajetórias omitidas, inclusive a educacional que, sequer, figura nas abordagens dos 

autores clássicos, especialistas em história da educação.  

 O GVCLC é uma instituição civil, sem fins lucrativos, cuja finalidade precípua, conforme 

determina seu estatuto social, é a promoção de atividades que contribuam para o 

desenvolvimento educativo das pessoas com deficiência visual, notadamente as relativas à 

produção de livros falados ou em Braille. Desde a década de 70 do século XX, o Setor Braille da 

Biblioteca Pública do Estado da Bahia é o locus de atuação e execução dos objetivos da 

instituição.   

 O relato apoia-se nas vozes dos sujeitos que cotidianamente tecem essa rica 

experiência. Concederam entrevistas oito pessoas que possuem notório conhecimento do 

trabalho realizado pelo GVCLC na inclusão educacional de pessoas com deficiência visual: um 

membro fundador, duas ex-presidentes, o atual presidente e quatro usuários dos serviços 

oferecidos pelo Grupo. 

 Dar-se-á ênfase às atividades empreendidas nos últimos 10 anos, período em que se 

evidenciaram importantes mudanças na configuração institucional do GVCLC, sobretudo no 

que concerne às ações desenvolvidas no apoio à educação de pessoas cegas e com baixa visão, 

estabelecendo relação com o contexto sócio-educacional brasileiro. 

 Enfocaremos três aspectos que, em nosso entendimento, traduzem o projeto 

identitário do GVCLC, enquanto instituição sócio-educativa, quais sejam: o papel que ocupa na 

história da educação de pessoas com deficiência visual no estado da Bahia, suprindo uma 

lacuna negligenciada pelo poder público; a percepção das pessoas com deficiência visual 

beneficiadas pelas ações realizadas; e, por fim, as vivências dos ledores voluntários 

concernentes ao trabalho de leitura, gravação de livros e produção de materiais em Braille.        

 

   

Breve histórico da trajetória do GVCLC 
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Embora não se possa ainda determinar com precisão o início das atividades do 

GVCLC no apoio ao processo de formação educacional de pessoas cegas e com baixa visão, a 

partir da documentação escrita, as narrativas tanto dos voluntários fundadores quanto 

daqueles que acumulam pouco mais de três décadas de serviços prestados à instituição 

convergem no sentido de associar o surgimento do Grupo ao trabalho desenvolvido pela Sr.ª 

Henriqueta Martins Catharino, diretora e fundadora do Instituto Feminino da Bahia, que, 

desde 1937, promovia cursos destinados a jovens, dentre os quais, datilografia, estenografia e 

o Sistema Braille. 

Foi a partir dos encontros promovidos no Instituto Feminino que ocorreram as 

primeiras mobilizações de assistência educacional às pessoas com deficiência visual. A primeira 

ação empreendida foi a confecção de livros adaptados para os alunos do Instituto de Cegos da 

Bahia (ICB), fundado pelo advogado Alberto de Assis, em 1936. Sobre esses fatos posiciona-se 

Haydée Costa Valente, 87 anos, a mais antiga voluntária em atividade, tendo iniciado seu 

trabalho de apoio educacional às pessoas com deficiência visual aos 12 anos.   

 

Aos 12 anos de idade, aprendi a escrever Braille, não me pergunte 

por que eu escolhi o Braille entre outras coisas. Eu sou uma pessoa 

entusiasta pela figura da D. Henriqueta Catharino, ela era uma 

figura evidente, impoluta, rica, que construiu um colégio visando a 

acolher as moças do interior que quisessem estudar na capital. Ela 

construiu com o dinheiro próprio, sem ajuda de ninguém, um 

colégio chamado Instituto feminino da Bahia. D. Henriqueta foi a 

precursora do feminismo na Bahia, certamente, porque ela acolhia 

as mulheres e ela favoreceu o nosso Grupo lá dentro... Estava sendo 

também inaugurado o Instituto dos Cegos, e a D. Henriqueta, 

percebendo minha habilidade manual me convocou a produzir 

livros em relevo, o material todo era por ela fornecido e não existia 

ainda nem plástico nem isopor. Essa convocação me foi feita em 

1939. 

 

A narrativa acima é ratificada e complementada por outra voluntária, Ivone Torres 

Homem Valente, que durante 14 anos coordenou os trabalhos do GVCLC, na condição de 

presidente. 
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O que chegou ao meu conhecimento é que o GVCLC foi fundado por 

D. Henriqueta Catharino. Quando a mãe dela ficou cega e ela tomou 

conhecimento da leitura Braille e contratou uma jovem para ensinar 

o Braille a um grupo de jovens da sociedade da Bahia. [...] E daí o 

Grupo partiu. E Maria de Nazareth depois assumiu a presidência, 

levou vários anos como presidente e quando eu entrei e depois de 

algum tempo que eu já estava trabalhando, eu já tinha aprendido o 

Braille ela me pediu para assumir e eu assumi.  

 

As mudanças ocorridas na educação brasileira, a partir dos anos de 1950, repercutiram 

no campo da Educação Especial, criando um contexto favorável ao processo de escolarização 

das crianças com deficiência. A partir de 1960, o GVCLC direciona de maneira efetiva suas 

ações para o acesso e permanência de pessoas com deficiência visual em escolas regulares, 

sob a coordenação de Maria de Nazareth de Seixas. Pouco a pouco, aumentava o número de 

estudantes cegos e com baixa visão nas escolas, e, por conseguinte, a demanda de materiais 

adaptados em Braille o que impulsionou o trabalho do GVCLC, notando-se um processo mais 

sistemático de organização da instituição. Cumpre ainda salientar que as atividades de apoio a 

esses estudantes desenvolvidas pelo GVCLC restringia-se à cidade de Salvador, permanecendo 

assim até hoje, salvo nos casos em que estudantes de outras localidades solicitassem o 

atendimento arcando com os custos do deslocamento do município de origem até a capital 

baiana.  

A dinâmica adotada pelo GVCLC, nesta fase do Grupo, que ainda tinha como locus o 

Instituto Feminino, consistia em: as pessoas com deficiência visual inseridas nas escolas 

regulares levavam o material que tinham necessidade de transcrição para o Braille, 

entregavam a Maria Nazareth de Seixas que era incumbida de distribui-lo entre as demais 

voluntárias. Após a transcrição, era devolvido aos alunos já impresso em Braille. Foi a partir 

desse processo, que a expressão grupo de copistas sagrou-se como identificação do GVCLC. 

Nessa época, o trabalho era apenas a cópia do texto impresso em tinta para o Braille, pois a 

gravação de livros em fitas cassete somente ocorrerá na década de 1970.  

Por volta de 1970, as atividades do GVCLC passaram a ser realizadas no Setor Braille da 

Biblioteca Pública do Estado da Bahia e permanecem até os dias atuais constituindo uma 

parceria tácita estado/sociedade. A clientela atendida pelo GVCLC, sobretudo a partir da sua 
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vinculação ao Setor Braille, constituída majoritariamente por alunos egressos do ICB, que ao 

completar 18 anos eram desligados da instituição conforme norma vigente a partir de 1960. 

O GVCLC representava a única alternativa de apoio para que essas pessoas pudessem 

prosseguir os estudos, pois a maioria era oriunda das camadas populares e não dispunha de 

outros meios para a confecção dos materiais didáticos em Braille, uma vez que o apoio 

prestado pelo serviço disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia era 

insuficiente diante das demandas solicitadas. 

A concentração das atividades do GVCLC no Setor Braille da Biblioteca Pública do 

Estado da Bahia representou um salto qualitativo no auxílio prestado aos estudantes com 

deficiência visual através da realização de leituras, gravação de livros e apostilas que 

possibilitaram o acesso mais rápido dos alunos ao conteúdo escolar e outros tipos de 

literatura. 

A parceria acima referida sempre se restringiu à cessão do espaço físico, não sendo 

destinadas subvenções que ajudassem na consecução dos trabalhos realizados, o que ocorre 

ainda hoje cabendo aos membros e à diretoria da instituição a promoção de eventos com 

vistas a angariar fundos para garantir a manutenção do Grupo.     

Após sua vinculação ao Setor Braille houve uma maior procura dos serviços prestados 

pelo Grupo, acarretando um aumento das atividades e a necessidade de captação de recursos 

financeiros para viabilizar a continuidade de apoio com qualidade aos usuários. O 

desenvolvimento de campanhas de sensibilização da sociedade, com o objetivo de obter 

doações, foi uma das medidas adotadas para manutenção das atividades. Dentre as 

campanhas realizadas destacam-se: aquisição de gravadores e fitas cassete, em 1975 e 1977; 

aquisição de bengalas, em 1976 e 1979. 

Os recursos angariados permitiram a ampliação e diversificação dos serviços. A 

aquisição de novas máquinas de datilografia Braille possibilitou aos copistas realizarem as 

transcrições para o Braille em suas casas e o número significativo de gravadores doados era 

emprestado aos usuários para fins educativos, como por exemplo, gravação de aulas.  

Além das campanhas, havia contribuições mensais por parte dos membros do Grupo 

com valor preestabelecido em reunião, procedimento que terá um caráter formal após a 

constituição do GVCLC enquanto sociedade civil com personalidade jurídica. 
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Em decorrência da complexidade das atividades empreendidas, a necessidade de 

uma administração mais diretiva e o estabelecimento de relações institucionais com órgãos 

públicos e privados, os integrantes que exerciam uma liderança no GVCLC perceberam a 

importância de sua constituição como sociedade civil.  

Em 24 de maio de 1979, o GVCLC é fundado e, de acordo com o estatuto aprovado, é 

definido como sociedade civil sem fins econômico-especulativos, tendo como objetivo: “[...] 

organizar um arquivo para cegos convocando pessoas capazes, mesmo não sócios, para 

datilografar em Braille, ou gravar discos ou fitas sonoras, escritas de qualquer natureza para 

uso de cegos.” (Art. 4.º, GRUPO DE VOLUNTÁRIOS, 1979, fl. 2). 

No dia 05 de novembro de 1980, foi eleita a primeira diretoria do GVCLC, sendo 

aclamados por unanimidade: Maria Nazareth de Seixas – presidente, Margarida Gordilho 

Ribeiro Bahiana – 1ª vice-presidente e Daisy Sepúlveda Mota – 2ª vice-presidente, equipe que 

permaneceu na direção do Grupo por dois mandatos consecutivos, substituída em 28 de 

novembro de 1984, quando Ivone Torres Homem Valente assumiu a presidência, coordenando 

as atividades do GVCLC, até 15 de junho de 1998.  

Sucedendo Ivone Torres Homem Valente, assume a presidência do GVCLC Maria das 

Graças Góes Pinheiro, recém-associada ao Grupo, que permaneceu no cargo entre 15 de junho 

de 1998 a 07 de agosto de 2002. A professora Jerusa Maria Ferreira de Souza, funcionária do 

Setor Braille desde 1975 com deficiência visual, foi eleita presidente por unanimidade para os 

biênios 2002/2004 e 2004/2006. 

Nas duas gestões em que a professora Jerusa coordenou os trabalhos do GVCLC houve 

uma maior intensidade na realização das atividades, com frequentes reuniões da diretoria. As 

campanhas, visando arrecadar fundos, amplamente realizadas na gestão de Maria Nazareth de 

Seixas, interrompidas durante os quatorze anos em que Ivone Torres Homem Valente esteve 

na presidência foram retomadas pela professora Jerusa. As estratégias de captação de 

recursos articuladas pela presidente Jerusa e o diretor social Alberto Galvão de Souza 

estiveram focadas na promoção de eventos tais como: feira de livros usados doados pela 

comunidade e organização de bazares, cuja arrecadação destinava-se à aquisição de material 

como: papel sulfite para escrita Braille, papel ofício, cartucho para impressora, fitas cassetes, 

dentre outros, além de equipamentos eletrônicos tais como: gravadores portáteis e um 
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computador. Essas aquisições proporcionaram uma melhoria na qualidade do atendimento, 

principalmente no que tange à acessibilidade e à leitura através da produção de textos em 

formato digital. 

Ressaltamos, mais uma vez, a ausência do apoio do Estado. Em muitas ocasiões, era 

necessária a utilização de recursos angariados pelo Grupo para suprir as demandas específicas 

do Setor Braille, conforme se observa em trechos de atas: 

Foi abordado ainda por Jerusa e Alberto a escassez de material da 

responsabilidade do Estado para um funcionamento satisfatório do 

Setor Braille, cujo suprimento é feito constantemente pelo GVCLC. 

(GRUPO DE VOLUNTÁRIOS..., 2005. fl.15). 

Após leitura da ata o Sr. Alberto e a Sra. Presidente afirmaram que as 

decisões contidas na referida ata foram quase todas realizadas e que 

o Grupo continua suprindo a omissão do Estado em termos 

financeiros na aquisição de materiais indispensáveis para o 

atendimento aos usuários. (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS..., 2004, fl. 8-9) 

Após o término dos dois mandatos da professora Jerusa, em 16 de abril de 2007, 

assumiu a presidência do GVCLC Antônio Amâncio Jorge da Silva que se afastou em 

decorrência de problemas de saúde, concluindo a gestão Norma Sampaio Mello, primeira vice-

presidente. 

 

O contexto atual dos trabalhos desenvolvidos pelo GVCLC: percepção dos deficientes visuais 

e voluntários 

Historicamente no Brasil, o acesso à escolarização sempre foi privilégio de poucos, 

estando restrito a uma pequena parcela da população, principalmente quando se trata de uma 

educação de qualidade. As pessoas com deficiência, negros, indígenas e aqueles desprovidos 

de poder econômico ainda encontram consideráveis obstáculos para o acesso a todos os níveis 

de ensino, embora haja um amplo ordenamento jurídico que lhes assegure esse direito.   

O respeito à diversidade tão evidente no debate contemporâneo no campo das 

ciências sociais nos remete a um discurso sobre dois conceitos importantes e atuais: inclusão e 

exclusão. No que se refere às pessoas com deficiência, essas categorias vem sendo 
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constantemente tomadas como objeto de reflexão, notadamente nos estudos relativos à 

educação. O tema é abordado a partir de diversas perspectivas, nem sempre apresentando a 

complexidade que a questão envolve, sem atentar para o contexto sócio-educacional geral, o 

que resulta em análises inconsistentes e compreensão idealista sobre tal realidade. Inclusão e 

exclusão são termos bastante utilizados, empregados como uma espécie de modismo ou até 

mesmo na intenção de expressar o denominado “politicamente correto”. Nesse sentido, 

Sawaia (2002, p. 7), referindo-se a esse fenômeno, mais especificamente sobre a categoria 

exclusão, escreve:  

Exclusão é [...] tema da atualidade, usado hegemonicamente nas 

diferentes áreas do conhecimento, mas pouco preciso e dúbio do 

ponto de vista ideológico. Conceito que permite usos retóricos de 

diferentes qualidades, desde a concepção de desigualdade como 

resultante de deficiência ou inadaptação individual, falta de 

qualquer coisa, um sinônimo do sufixo sem (less), até a de injustiça e 

exploração social. Um “conceito mala ou bonde”, como falam Morìn 

e Castel, que carrega qualquer fenômeno social e que provoca 

consensos, sem que se saiba ao certo o significado que está em jogo. 

Este caráter ambíguo tem levado muitos pesquisadores a propor sua 

substituição por outros mais precisos. 

Portanto, o processo de marginalização a que estão submetidas as pessoas com 

deficiência decorre do modelo de organização social cuja lógica privilegia uma minoria em 

detrimento de grande parte da humanidade, gerando miséria, segregação e alijamento dos 

bens produzidos socialmente. A escola, imersa nesse contexto, reproduz tal lógica através da 

repetência, seletividade, uniformização de métodos, técnicas de ensino e avaliação. Desta 

forma, todos os educandos que não conseguem se adequar ao perfil homogeneizador da 

educação vigente, incluindo notadamente aqueles com algum tipo de deficiência, terão 

obstaculizado o seu progresso nos estudos ou até mesmo interrompido seu processo 

educacional. 

As instituições especializadas no apoio educacional a pessoas com deficiência, 

principalmente aquelas de caráter particular filantrópico, ainda hoje cumprem papel 

fundamental para o acesso educacional desses sujeitos, em razão do estado não apresentar 

políticas consistentes que atendam essas demandas. O GVCLC, enquanto instituição 

especializada com o fim específico de apoiar a educação de pessoas com deficiência visual, 
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tem seu trabalho amplamente reconhecido por todos aqueles que usufruem de seus 

serviços. Apresentamos a seguir cinco depoimentos de usuários que contribuíram com esse 

trabalho e traduzem não apenas o entendimento dos demais participantes, como também o 

da maioria das pessoas atendidas ao longo da existência do Grupo: 

Olha, a importância do GVCLC na minha vida foi imprescindível, eu 

não teria concluído, principalmente o ensino superior, não fosse a 

participação mais que preponderante do GVCLC. (Advogada, usuária 

dos serviços do Grupo há 22 anos). 

Eu diria que o GVCLC tem sido para mim, ao longo desses vinte anos 

que eu utilizo dos seus serviços, eu diria que a coluna principal em 

termo de suporte a minha vida educacional. Então é uma instituição 

sem a qual, certamente, talvez eu não tivesse conseguido chegar até 

aqui. (Graduado em História e Teologia, professor da rede estadual 

de ensino da Bahia, usuário dos serviços do Grupo há 20 anos) 

Bom, o trabalho do GVCLC como é que eu posso dizer, para mim, é 

um prazer inenarrável. Até porque a representação que este grupo 

teve e eu espero que continue tendo dentro da minha vida e da 

minha trajetória educacional é ímpar, ou seja, eu cheguei aqui verde 

a verdade é essa, no primário e foi a partir da minha entrada neste 

grupo, da minha frequência aqui na biblioteca do conhecimento que 

eu travei com esse grupo maravilhoso, a partir daí eu comecei a 

desenvolver a minha trajetória educacional e acadêmica, então, hoje 

eu sou formado, com formação superior, hoje eu atuo no estado, 

estou terminando minha pós-graduação. Tenho planos pra 

desenvolver meu projeto de mestrado e tudo isto devo não nego. Eu 

devo a participação ímpar desse grupo que teve, como eu posso 

dizer, foi de uma inestimável e não só para mim, mas para várias 

outras pessoas que puderam desfrutar disso, desse aprendizado. Se 

eu tivesse que dar uma nota pra esse grupo, eu daria nota mil. 

(Professor de História da rede estadual de ensino da Bahia) 

Tem grande importância, porque esse trabalho tem me 

proporcionado incentivo, porque eu passei pela dificuldade e hoje 

consegui superar essas dificuldades. Esse estímulo vem através dos 

voluntários. E tendo prazer de estar vindo aqui todo dia quando eu 

posso para estudar, para que eu possa chegar no meu objetivo. 

(Estudante da educação básica) 
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Olha, para mim, o GVCLC, foi importante porque, assim, a 

importância deles lerem para mim, eles têm assim uma história na 

minha vida, melhor falando, porque me ajudou muito, nos meus 

textos acadêmicos. Eu agradeço muito a presença desses voluntários, 

porque os olhos deles foram de fundamental importância e estão 

sendo até hoje, porque eu gosto muito da leitura humana, porque 

tenho essa oportunidade de dialogar. E como eu também não tinha 

condições de comprar um computador, eu dei importância a esse 

tipo de leitura e dou até hoje, apesar de agora eu já ter meu 

computador. (Graduada em Letras Vernáculas). 

As experiências acima narradas expressam sentimentos particulares que, de modo singular 

representam muitas outras vozes. O acesso ao saber é o princípio motivador que conduz 

pessoas cegas ao encontro do GVCLC, aquelas que em virtude das contingências tem essa 

possibilidade, pois as atividades do grupo, conforme já afirmamos, sempre estiveram 

circunscritas à cidade de Salvador-Bahia. As percepções descritas convergem no sentido de 

associar o progresso educativo ao atendimento oferecido pelo grupo, o que pode ser explicado 

pelo volume intenso de leituras exigido pela vida acadêmica, um apoio que ainda não é 

plenamente assegurado pelas escolas e instituições de ensino superior. 

 

O comprometimento com as atividades desenvolvidas no auxílio escolar das pessoas com 

deficiência visual é apresentado como a principal razão para o vínculo dos voluntários ao 

grupo, sendo identificados sentimentos e intenções em perspectivas diversas. Observou-se 

que os integrantes mais velhos, com maior tempo de serviço prestado, representam o trabalho 

que desenvolvem fundamentados nos valores religiosos de amor ao próximo com os quais 

foram educados por suas famílias, estando assim devotados a ajudar aqueles que mais 

precisam. 

 

Sinto-me feliz em realizar esse trabalho maravilhoso. Estou sempre 

pedindo a Deus que me dê anos de vida com saúde para que eu 

possa seguir mais e mais... Eu analiso que é um trabalho muito 

valioso, são pessoas dotadas de muita inteligência, de muita 

capacidade e esforço (voluntária do grupo).  

 

Foi mais uma coisa que fiz na vida, a assistência a eles. Porque eu fui 

ensinada por minha mãe, sempre dar a mão a quem está precisando 

de você. E fui convidada por Maria de Nazareth Seixas, esta mulher 

especial, precursora nesta terra, a fazer parte do Grupo GVCLC... Eu 



 

Parte II |Pág. 2206  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

acho assim que eu posso cooperar com aquilo que eu tenho a lhes 

dar, e eles receberem. Mas eles me ensinaram muito mais do que eu 

lhes dou... porque eu fico encantada  com a lição de vida que é 

trabalhar com esses rapazes e moças que não enxergam, porque 

estes são determinados, que deram a volta por cima, enfrentam a 

vida com todos os percalços que ela lhes oferece, e que não são 

poucos... (voluntária do grupo). 

 

O motivo básico de pertencer ao GVCLC era eu me doar para alguém 

que precisava de mim. Eu conversei em casa com o meu marido e 

com os meus filhos e eles acharam válido... (voluntária do grupo). 

 

Os membros mais jovens bem como aqueles que ingressaram no grupo recentemente, 

revelaram em seus discursos que a experiência vivida enquanto ledores voluntários para 

estudantes cegos representa um importante contributo para que possam ressignificar o pensar 

sobre a cegueira. Observou-se nas falas um reconhecimento do aprendizado mútuo que 

ocorre no momento da leitura.  

 

É prestar um serviço para alguém que precise dele e também colocar 

em prática os conhecimentos que eu acumulei durante a minha vida. 

Fazendo essas leituras eu não estou apenas beneficiando as pessoas 

que dele precisam e que, gentilmente aceitam meu trabalho, bem 

como essa atividade que tenho desenvolvido ao longo desses três 

anos... Eu penso que elas podem avançar do ponto de vista de sua 

escolaridade, do ponto de vista de conhecimento de mundo e do 

ponto de vista da sua relação com o entorno no qual ela vive. Eu acho 

que essas leituras tendem a facilitar a sua integração no meio social 

(voluntária do grupo). 

 

Eu sou apaixonada por leitura, é uma coisa que para mim, é 

inadmissível saber que há pessoas que não tem acesso as mesmas 

coisas que eu tenho. Então se eu gosto de ler, eu quero que todas 

tenham acesso a essa minha paixão... Eu acho que é um facilitador, 

um desenrolar, facilitar a vida, a pessoa quer crescer, quer caminhar 

e eu ajudo e facilito. Eu leio o que a pessoas querem ou o que ela 

gostam, e o que ela tem interesse e pronto... é do mesmo jeito que 

eu chego em uma livraria e escolho o que eu quero ler. Eu acredito 
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que os deficientes visuais têm o mesmo direito de dizer: eu quero ler 

isso, por favor leia para mim (voluntária do grupo). 

 

Nos últimos 10 anos, conforme relato dos sujeitos participantes desse trabalho, 

constatou-se um processo gradativo de dispersão dos voluntários do GVCLC, sendo, em alguns 

momentos, cogitada sua dissolução enquanto entidade jurídica, fato decorrente, sobretudo, 

do afastamento dos membros mais antigos, em virtude de questões associadas a problemas de 

saúde. Embora um grande número de pessoas tenha se integrado ao Grupo nesse período, em 

sua maioria jovens estudantes, estes não assumem assiduamente o compromisso nos dias e 

horários combinados. Em geral, desligam-se das atividades alegando questões pessoais. Outro 

aspecto verificado é o desinteresse dos novos voluntários em assumirem cargos na diretoria. 

Percebendo a iminência da dissolução do GVCLC enquanto entidade jurídica, os 

professores Antônio dos Santos Andrade e Robenilson Nascimento dos Santos, ambos 

deficientes visuais e usuários do GVCLC há quase três décadas, apresentaram seus nomes para 

apreciação da Assembleia aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, 

assumindo a direção da instituição em 09 de julho de 2009. 

A partir de então, dentre as iniciativas empreendidas destacam-se: empréstimos de 

máquinas Braille, continuidade dos serviços de leituras individuais (voluntário-usuário), 

gravação e digitalização de livros. Desde o primeiro semestre de 2010, a instituição tem 

promovido ações no sentido de incentivar as pessoas cegas a prestarem concursos públicos e 

exames de ingresso em universidades, custeando parcial ou integralmente as taxas de 

inscrição nos respectivos processos seletivos para os usuários de baixa renda. Nesse sentido, 

ainda, o GVCLC organiza grupos de estudos e distribuição de material didático adaptado em 

formato digital. Como resultado desse trabalho, recentemente 13 pessoas com deficiência 

visual foram aprovadas em concursos públicos nas áreas de Filosofia, História, Letras, 

Psicologia e Direito. 

Considerações Finais 

Ao expormos a experiência do trabalho desenvolvido pelo GVCLC, ressaltando 

aspectos relativos à sua história, à percepção dos usuários e voluntários acerca da experiência 
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vivida e alguns aspectos sobre o contexto atual das atividades realizadas, optamos por não 

ampliar os fatos narrados, bem como a realização de uma crítica mais apurada sobre os 

mesmos, pois, se assim fizéssemos decerto, fugiríamos e muito dos limites estabelecidos 

nesses Anais. Todavia, acreditamos que cumprimos, em certa medida, o objetivo anunciado, 

apresentando para a comunidade internacional de educadores, mais especificamente os que 

se dedicam à pesquisa científica e à prática pedagógica concernente à educação de pessoas 

com deficiência, um projeto educativo de caráter eminentemente filantrópico que há pouco 

mais de cinco décadas contribui, de maneira exitosa, no apoio educacional de estudantes 

cegos e com baixa visão inseridos na escola regular e nas instituições de ensino superior do 

Estado da Bahia. 

A apresentação desta comunicação no III Congresso Internacional “Educação Inclusiva 

e Equidade”, bem como a publicação em seus Anais, possui um importante significado na 

medida em que visibiliza o legado histórico do GVCLC, destaca sua importância enquanto 

patrimônio educativo e divulga suas ações que ainda hoje são imprescindíveis para a educação 

de pessoas com deficiência visual no Estado da Bahia.  

Referências 

  

ALBERTI, V. (2004). Manual de história oral. Rio de Janeiro: FGV. 

AMADO, J.; FERREIRA, M. de M. (2006). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV. 

BURKE, P. (1992). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP. 

BURKE, P. (2010). A Escola dos Annales (1929 – 1989): a revolução francesa da historiografia. 

São Paulo: UNESP. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Adaptações curriculares, SEC de Educação Fundamental. Secretaria de Educação Especial – 

Brasília: MEC / SEF / SEESP. 

BRASIL (1996). Lei nº 9.394, de 20/12/96, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Carta. Brasília, DF. 

BRASIL (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado. 



 

Parte II |Pág. 2209  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

BRASIL (2001). Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na 

educação básica – Secretaria de Educação Especial – MEC; SEESP. 

BRASIL (2001). Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva – Secretaria de Educação Especial – MEC; SEESP. 

CHARTIER, R. (2006). A visão do historiador modernista. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, 

Marieta de Moraes. Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV. p. 215-218.  

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (1994). Salamanca. Declaração de 

Salamanca: sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas 

especiais. 

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS (1990). Tailândia. Declaração de 

Johntien. Declaração mundial sobre educação para todos: plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. 

DELGADO, L. de A. N. (2010). História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: 

Autêntica. 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS COPISTAS E LEDORES PARA CEGOS (1979). Ata da reunião realizada 

no dia 24 de maio de 1979. Salvador, 1979. 5f. Dentre outros assuntos, trata da Fundação do 

GVCLC. 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS COPISTAS E LEDORES PARA CEGOS (2004). Ata da reunião realizada 

no dia 29 de março de 2004. Salvador, 2004. 2f. Dentre outros assuntos, trata do 

Planejamento e prestação de contas do GVCLC. 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS COPISTAS E LEDORES PARA CEGOS (2005). Ata da reunião realizada 

no dia 07 de junho de 2005. Salvador, 2005. 1f. Dentre outros assuntos, trata de Avaliação das 

atividades do GVCLC. 

MEIHY, J. C. S. B. (2000). Manual de história oral. São Paulo: Loyola. 

MEIHY, J. C. S. B.; HOLANDA, F. (2007). História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: 

Contexto. 

 

  



 

Parte II |Pág. 2210  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

 

OFICINA DO AMBIENTE: DESENVOLVIMENTO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA DISCIPLINA ESPECIAL INSERIDA NO 

CURRÍCULO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS 

    Alves, 

D., Centeno, C., Seabra, F., Filipe, C. 

    Agrupamento de Escolas Figueira Norte  

Resumo: 

Apresenta-se o relato de uma experiência de implementação de um projeto 

revelando-se um ponto de partida marcante para os próximos anos letivos, numa 

perspetiva de reflexão sobre as práticas inclusivas. Procura-se evidenciar as várias 

etapas, revelando as propostas didáticas e respetivos recursos, discutindo, refletindo e 

fundamentando todas as opções metodológicas que estiveram subjacentes à elaboração 

deste trabalho, tendo como base as perspetivas de ensino das ciências assim como as 

linhas orientadoras de uma educação inclusiva. As atividades planeadas neste 

projeto/disciplina especial permitem auxiliar os alunos com problemas cognitivos e 

comportamentais a integrarem-se, a obterem um melhor conhecimento, uma melhor 

compreensão do mundo envolvente, levando os alunos com NEEP ao sucesso, 

proporcionando uma redução do isolamento, evitando o absentismo e, promovendo 

oportunidades de trabalho de grupo, autonomia e valorização da autoestima. 

Subdividiu-se em três vertentes: i) a implementação de uma disciplina especial, 

denominada Oficina Ambiental, contando com a presença de alunos dos 1º, 2º e 3º CEB 

com diferentes problemáticas; ii) a implementação de práticas e conteúdos desta 

disciplina numa escola do 1ºCEB com alunos, alguns NEEP; iii) uma formação final 

destinada a docentes dos JI; 1º, 2º e 3ºciclos acerca das questões inerentes à 

sustentabilidade e educação ambiental e ensino das ciências de cariz CTS-A.   

Palavras-chave: Alunos com necessidades educativas especiais de carater permanente 

(NEEP); Práticas inclusivas; Formação de professores;  



 

Parte II |Pág. 2211  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

ABSTRACT 

In the following innovative project we intend to testify, discuss and reflect on the 

experiences we had creating an innovative subject, delineated from the curriculum of 

pupils with special educative necessities of permanent character, and other pupils at risk 

of dropping out of school. The essay describes the experiences had while implementing 

the project, that proved to be a significant starting point for the next school years, in a 

perspective of inclusive practices. It is aimed to evidence several stages, disclosing 

didactic proposals and the respective resources, reflecting and justifying all the 

methodological options that had been underlying in to the elaboration of this work, 

based on the perspectives of science and inclusive education. The activities planned in 

this project / special subject allowed the students with cognitive and behavioral 

problems to integrate themselves, to understand better the surrounding world, enabling 

them to achieve success having NEEP, lowering the apartness, avoiding absenteeism 

and promoting opportunities of group work, fomenting autonomy and increase self-

esteem . The present project was subdivided in three stages: i) the implementation of 

didactic proposals included in the  special subject, called Ambient Workshop, 

developed in the EB2/3 Pintor Mário Augusto-Alhadas school, counting on the presence 

of students in the 1º, 2º and 3º CEB with different problems; II) the implementation of 

practices and contents of the subject in a  1ºCEB school with pupils,  some with NEEP; 

III) a final short course intended for pre-school teachers, lecturing 1st, 2nd and 3rd 

cycles about the questions inherent in sustainability, environmental education and  

science education oriented CTS -A . 

Keywords: Students with special educational needs; special subject, Teacher’s short 

course. 

 

Introdução 

 

 Apresentamos uma experiência didática/projeto inovadores que se insere na linha 

de uma Educação em Ciências numa perspetiva CTS, uma vez que assenta em 
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preocupações de ordem ambiental, permitindo uma intervenção social mais crítica e 

informada, bem como uma melhor inserção dos alunos com necessidades educativas 

especiais (NEEP), de um modo mais efetivo. Esta experiência teve também, como pedra 

basilar, a necessidade de ampliar respostas educativas adequadas sobretudo a estes 

alunos, no sentido de individualizar estratégias de ensino, implementando atividades 

que fossem ao encontro das suas capacidades e necessidades, possibilitando a 

monitorização do seu desempenho através da avaliação periódica, tendo por meta o 

atendimento à diversidade através de um modelo de funcionamento global, no que 

concerne à aprendizagem académica e socio emocional. 

 O Projeto, em jeito de disciplina curricular especial, implementado na Escola 

EB2/3 Pintor Mário Augusto, tendo como sede o Agrupamento de Escolas Figueira 

Norte – Figueira da Foz, constitui-se como um importante contributo para uma reflexão 

consciente de novos modelos e práticas de ensino-aprendizagem inovadores. 

São apresentados os seguintes objetivos gerais: i) conceber, organizar, 

implementar e avaliar um projeto/disciplina curricular especial; ii) conceber, organizar, 

implementar, nesta área, uma formação de docentes; iii) Conceber recursos didáticos; 

iv) promover a inclusão; v) requalificar dois espaços escolares pouco utilizado para a 

instalação de uma horta pedagógica; iv) desenvolver atividades em parceria com 

docentes de diferentes ciclos e toda a comunidade envolvente.  

  O objetivo da aplicação desta proposta didática passa por potenciar aprendizagens 

dos alunos com NEEP no âmbito de questões ambientais e com base no ensino das 

ciências de cariz CTS-A (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), permitindo que 

sejam mobilizadas aprendizagens para a vida ativa e em sociedade, focando sobretudo a 

promoção da autonomia, da leitura, escrita, memória e atenção.  

 

 

Contextualização teórica 

 

Atualmente, no nosso planeta são evidentes inúmeras situações e acontecimentos 

de perturbação, perante o desgaste que o Ser Humano tem causado no Ambiente, nas 
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últimas décadas. Assistimos, portanto às consequências das relações entre a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o ambiente. 

A UNESCO tem vindo a promover uma Década das Nações Unidas de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tem procurado aprofundar conceitos, 

promover e divulgar boas práticas, avaliar experiências, projetos e resultados. 

É neste sentido que encaramos que “o ensino das ciências dever-se-á centrar em 

questões e problemáticas que a humanidade enfrenta face ao (ab)uso desta mesma 

ciência e tecnologia e que podem condicionar o futuro das gerações” (Centeno e Paixão, 

2009). 

Minc (2008), afirma que educação ambiental é fundamentalmente uma mudança 

de comportamento, uma combinação de elementos científicos e teóricos com 

experimentação, práticas e conhecimentos externos à escola.  

Considera-se que é por meio da educação ambiental em todos os níveis sociais, 

intelectuais, técnicos e científicos que poderemos atingir a meta do desenvolvimento 

sustentável, criando condições para uma sobrevivência futura, pois a atuação individual 

do ser humano se somará à coletiva, após assimilar conscientemente as consequências 

da degradação ambiental. 

Nesta esteira, tomámos como eixo central deste projeto uma Educação em 

Ciências para que seja promovida uma literacia científica, que deverá ser impulsionada 

logo desde os primeiros anos de idade e acessível a todos, independentemente das 

características e necessidades pessoais e/ou físicas.  

 O desenvolvimento de habilidades e competências que adquirimos ao longo da 

vida escolar do aluno, com o ensino de ciência tecnologia e sociedade contribui para a 

formação de pessoas críticas, despertando no aluno a busca do saber e da interação na 

relação do homem com o meio natural, desenvolvendo e aplicando conhecimentos sobre 

a problemática ambiental. Assim, com a práxis de ensino CTS na educação ambiental, 

podemos ter um aluno mais crítico, participante, e que possa tomar decisões e assumir 

plenamente seu papel no meio social. Neste sentido, a área curricular de 

Sustentabilidade Ambiental, numa perspetiva de Ensino das Ciências de cariz CTS-A, 

ajudará os alunos a compreenderem as ideias científicas, os temas e as dimensões 

curriculares (Gomes & Oliveira, 2009:21). As atividades planeadas neste 
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projeto/área/disciplina especial poderão auxiliar os alunos com problemas cognitivos e 

comportamentais a integrarem-se, a obterem um melhor conhecimento, uma melhor 

compreensão do mundo envolvente. Poderá alcançar o sucesso dos alunos com NEEP, 

proporcionando uma redução do isolamento, evitando assim, o absentismo em alguns 

casos e, promovendo oportunidades de trabalho de grupo, autonomia e valorização da 

autoestima.  

 O desafio da inclusão e a igualdade de oportunidades têm vindo a ser referidos em 

vários momentos da história, tendo como exemplo na Convenção dos Direitos da 

Criança (1989); a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); na Declaração 

de Salamanca (1994); a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) (2001); no Ano Europeu da Pessoa com Deficiência (2003). Tendo por 

base o que é sublinhado pela defesa da inclusão segundo vários autores, todos os alunos 

têm igualdades de oportunidade de acesso a serviços que lhes garantam o sucesso, o 

direito a um currículo diversificado, acesso a práticas educativas adequadas que permita 

dar respostas adequadas às necessidades especiais dos alunos. Portanto, estes vários 

recursos, de uma forma interdisciplinar, permitirão a elaboração de um ensino 

desenhado às necessidades individuais dos alunos. Portanto, “ a educação especial e a 

inclusão caminham lado a lado, para não só assegurarem os direitos fundamentais dos 

alunos com NEE’s, mas também para lhes facilitarem as aprendizagens que um dia os 

conduzirão a uma inserção social harmoniosa, produtiva e independente” ( Correia, 

2008:19). 

  Tal como é postulado por Correia (2008), qualquer processo que pretendamos 

implementar deve potenciar um trabalho colaborativo entre professores do ensino 

regular e professores de educação especial e todos os restantes elementos da 

comunidade educativa, a fim de facilitarem a individualização do ensino, a 

implementação de estratégias que se adequem às capacidades e necessidades dos alunos, 

encaminhando para as áreas académica, socioemocional e pessoal.  

 Muñoz, salienta que o profesor deve compreender “que la escuela no termina en 

su puerta, sino que debe abrirse al exterior; que debe conocer su problemática e 

implicarse en ella; que sea capaz de abrir espacios de reflexión y de concreción de 

actividades que desarrollen aprendizajes significativos y que enlacen con la realidad 
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externa. Y, sobre todo, que asuma que la Educación Ambiental es una educación en 

valores y actitudes, de tolerancia, respeto, solidaridad, etc.; una educación moral y 

ética que suponga un compromiso con el medio ambiente. Por esta razón, se considera 

que la formación ambiental del profesorado habrá de darse en paralelo a la construcción 

de los nuevos currículos, que, siendo flexibles, permitirán a los educadores construir”. 

 Assim, o ensino das Ciências, na vertente de Sustentabilidade, possui 

características fundamentais que podem ajudar os alunos com NEE, possibilitando-lhes, 

de acordo com (Gomes & Oliveira, 2009:21): 

 “Experienciar com as mãos; 

 Desenvolver o conhecimento e as suas capacidades em pequenos passos através 

da criatividade; 

 Desenvolver a sua criatividade; 

 Reduzir os problemas de comportamento; 

 Desenvolver a comunicação interpessoal; 

 Trabalhar numa diversidade de atividades permitindo a partilha e a interajuda”.  

 

 

Contextualização metodológica 

 A implementação de práticas inclusivas bem-sucedidas passou essencialmente 

pela organização de novas situações de ensino aprendizagem, que envolvem: a 

diferenciação do ensino, a flexibilização das metodologias, das adaptações curriculares 

e do trabalho cooperativo. A partir da implementação destas medidas, espera-se 

conquistar um espaço de aprendizagem adequado para todos os alunos, sendo evidente e 

necessária uma formação contínua de professores, para que tenham em mente a plena 

inclusão dos alunos no contexto educacional independente das suas características 

físicas, mentais, intelectuais e sensoriais.  

 Neste sentido, após um levantamento sobre as problemáticas dos alunos com 

perfil para integrar a disciplina especial, uma cuidada pesquisa sobre o meio envolvente 

e os conhecimentos didáticos sobre o ensino das ciências, pareceu-nos que o 

projeto/disciplina curricular aqui apresentada seria o mais pertinente para os alunos. 
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Logo, a base metodológica desta disciplina curricular tem permitido assentar-se nas 

conceções dos próprios alunos, nos seus próprios conhecimentos, possibilitando que 

estes sejam transmissíveis para as suas necessidades diárias.  

 No que respeita ao aspeto metodológico, todo o projeto incide numa perspetiva 

inclusiva de transdisciplinaridade e de intercâmbio entre vários departamentos/setores 

da escola.  

 Citando Sim-Sim (1995:42), “(…) mais do que sensibilizar para a Educação 

Especial, é necessário formar (todos) os professores no respeito pela diferença e pelas 

dificuldades individuais. Só assim fará sentido falar de escolas inclusivas e de sistemas 

educativos regidos por princípios integradores, onde todas as crianças da mesma 

comunidade aprendam em conjunto, salvaguardadas as necessidades educativas 

específicas de cada uma...”. 

 O presente projeto, subdivide-se em três vertentes, nomeadamente a disciplina 

especial, denominada Oficina Ambiental, a implementação das práticas e conteúdos 

desta disciplina numa escola do 1ºCEB com alunos com NEEP proposta de disciplina, e 

uma formação final destinada a docentes dos 1º/2º/3º ciclos acerca das questões 

inerentes à sustentabilidade educação ambiental e ensino das ciências de cariz CTS-A.   

 De uma forma muito sucinta, na disciplina de Oficina do Ambiente, procura-se 

desenvolver estratégias que envolvam a problematização, o ensino por pesquisa, numa 

perspetiva de ensino das ciências de cariz CTS, assim como oferecer aos alunos com 

NEEP e alguns alunos do 1ºCEB, experiências de cariz funcional centrados nos 

contextos de vida que promovam a sua transição para a vida pós-escolar, possibilitando 

assim a mobilização de capacidades cognitivas, de valores e de atitudes. Promovem-se 

hábitos de separação e reciclagem em toda a escola. A separação de lixos estará a cargo 

dos alunos e comunidade escolar. A separação de lixos, nomeadamente dos lixos 

orgânicos da cantina e bar da escola, são utilizados para a compostagem. Esta, por sua 

vez será aplicada noutra dimensão deste projeto, na horta pedagógica. Por sua vez, a 

horta pedagógica contribuirá para a autonomia da cantina da escola, tornando-se 

paulatinamente independente economicamente do mercado exterior à escola. Para além 

da reciclagem de material orgânico, salienta-se a importância da separação, reciclagem 
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e reutilização de óleos usados na cantina, para fabrico de alguns produtos, como 

sabonetes nas aulas e oficina das ciências.  

 Logo, os objetivos específicos desta disciplina passam por: despertar o gosto por 

atividades em harmonia com o meio ambiente; Motivar os alunos a participar e tomar 

consciência de práticas de proteção ambiental; Fomentar a prática de atitudes cívicas e 

partilha de saberes; valorizar e respeitar a Natureza; ensinar a reciclar; ensinar a 

preparar a compostagem e a separar resíduos sólidos e líquidos; conhecer as 

características dos solos e sua preparação; conhecer as características das plantas em 

relação aos solos; saber as épocas apropriadas para o cultivo das plantas; conhecer os 

meios de propagação das plantas.  

 Todo este processo será igualmente desenvolvido numa escola/turma do 1ºCEB, 

com alunos com necessidades educativas especiais, em colaboração com um docente 

com formação na área das ciências e com um docente de educação especial, com a 

mesma formação. Pretende-se também observar e avaliar a participação destes alunos 

com a restante turma.  

 O último ponto de desenvolvimento de todo este projeto assenta num ação de 

formação externa para docentes dos grupos 100 (educadores de infância; 110 docentes 

do primeiro ciclo do ensino básico e 910 docentes de educação especial), no sentido de 

promover a formação contínua de docentes no âmbito da educação em ciências de cariz 

CTS com alunos dos respetivos anos de escolaridade e com necessidades educativas 

especiais. 

 A formação contínua e especializada contribui para uma mudança de atitudes dos 

professores em relação aos alunos com necessidades educativas especiais;  para o 

aumento de auto-confiança do professor; e para a aquisição de competências a nível do 

desempenho da prática pedagógica (Vieira, 1995). 

 A proposta desta formação encontra-se para execução, no início do presente ano 

letivo, fazendo parte do Plano de Ação de Formação do CFAE Beira-Mar, com o 

número vinte e um, intitulada “O ensino das Ciências com orientações CTS-A – práticas 

e recursos didáticos no 1ºCEB e JI”.    
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Apresentação e análise e discussão de resultadosA disciplina curricular especial 

“Oficina do Ambiente” sugere uma metodologia transdisciplinar, tal como já foi 

referido atrás, não podendo assim estar confinada unicamente à escola e à sala de aula, 

sugerindo-se portanto, a participação ativa de outras disciplinas, contando com a 

colaboração de vários docentes de diferentes áreas e de várias entidades externas à 

escola. Toda esta perspetiva, contribuiu para uma participação ativa de toda a 

comunidade escolar. Esteve implicada uma equipa multidisciplinar, contando com a 

colaboração com docentes de educação especial, psicóloga, docentes do 1º 2º e 3º CEB, 

elementos da direção, assistentes operacionais, serviços de transporte da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, Encarregados de Educação, comunidade envolvente 

Os alunos do primeiro ciclo deslocavam-se uma manhã por semana à escola dos 

2º e 3º ciclos, Pintor Mário Augusto em transportes cedidos pela Câmara Municipal da 

Figueira da Foz. As atividades foram desenvolvidas por um docente de educação 

especial uma vez por semana, num total de três horas semanais. Os restantes alunos dos 

2º e 3º ciclos tinham uma maior carga horária ao longo da semana trabalhando com um 

docente da área das expressões e tecnológicas.  

Em jeito de resumo, os quadros que se seguem ilustram, de um modo sucinto, os 

conteúdos, as áreas e as atividades desenvolvidas e outras a desenvolver ao longo da 

vigência do projeto.  

  Intervenientes 

Reciclagem/ 

reutilização 

A separação de 

lixos/reciclagem 

- Cantina; bar; secretaria e reprografia; salas 
de aula, salas dos professores.  

A compostagem  - Cantina e Bar da Escola; 

A separação/reutilização 

de óleos usados 

- Empresa de reciclagem de óleos; 

- Cantina da Escola e auxiliares; 

- Clube de ciências.  

Hortofloricultura 

 

Solos e sementes - Alunos; Professores; Encarregados de 
Educação; 

Criação de uma horta - Alunos; Professores; Encarregados de 
Educação; 

Quadro 1 
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Áreas curriculares/Clubes Formas de participação 

Educação artística e tecnológica Construção de estufa(s); placards em madeira 

Informática  Elaboração de um blog; Construção de um herbário virtual; 

Clube das ciências Produção de sabonetes e de biodiesel, a partir da 

reciclagem dos óleos alimentares;  

Português funcional Elaboração de folhetos de divulgação das atividades e 

eventos; 

Matemática funcional Registos e contabilidade. Previsões de custos e 

quantidades; 

1ºCEB – Língua Portuguesa, 

Matemática e Estudo do Meio  

Interdisciplinaridade; jornal; cultivo de plantas aromáticas; 

Quadro2 

 Na fase inicial deste projeto foram implementadas práticas, conteúdos com 

alguns alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico, com necessidades 

educativas especiais, num total de dezassete alunos com problemáticas diversas.  

 Promoveram-se atividades que permitiram hábitos de separação de lixos, 

nomeadamente de papel. Construíram-se ecopontos para iniciar a reciclagem de papel. 

No âmbito da reciclagem, reutilizaram-se diversas atividades de cariz artístico ao longo 

do ano letivo, criando árvores de natal e máscaras carnavalescas. Estas atividades 

estenderam-se às turmas das escolas do 1ºCEB em que os alunos estavam inseridos.  

 Ao longo de todo o ano, foi dedicado mais tempo à criação da horta pedagógica, 

contando com participação de todos os alunos envolvidos no projeto. Neste contexto 

trabalhou-se a noção e a importância da reutilização das borras do café usadas no bar da 

escola, como fertilizante para a terra. A questão da compostagem esteve sempre muito 

presente para a manutenção dos solos da horta. A rotina da aquisição das borras de café 
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pelos alunos do 1º CEB foi bastante importante, pois permitiu alargar a presente 

atividade à comunidade, contando assim com a colaboração dos encarregados de 

educação. 

Na horta foi preparado um espaço para cultivo de ervas aromáticas a fim de 

serem usadas no âmbito dos cursos CEF de serviço de mesa e bar.   

 Elaboram-se folhetos informativos sobre as ervas aromáticas. O recurso às 

tecnologias da informação e comunicação constitui-se como elemento facilitador e 

vantajoso para a aquisição de novos conhecimentos, conceitos sobre as temáticas a 

serem abordadas ao longo das sessões. Os alunos com NEEP beneficiaram de diversas 

formas com o recurso das TIC, atendendo que estas suportam uma grande motivação.  

As pesquisas na internet possibilitaram, uma vez a transdisciplinaridade, 

permitindo a leitura, a escrita, a pesquisa e a seleção/seriação de informação.  

As Tic também estiveram presentes no momento da elaboração de textos para o 

jornal escolar. A leitura e escrita de uma forma geral foram trabalhadas, de um modo 

quase imperceptível. Estas áreas são, para a maioria dos alunos muito conturbadas, pelo 

que com base nos recursos das TIC e de uma forma lúdica, todos aderiram de uma 

forma motivadora.  

Criaram-se placas de madeira para legendar os espaços. Este trabalho permitiu o 

manuseio de diferentes materiais que não costuma ser usados pelo dia a dia da maioria 

dos alunos, nomeadamente do 1ºCEB. O contato com novos materiais e utensílios 

(colas, vernizes, lixas…) permitiram a muitos desenvolver aspetos relacionados com a 

motricidade fina e grossa.  

 Os alunos começaram a despertar o gosto por atividades relacionadas com o 

ambiente, promovendo práticas de respeito pelo mesmo. Foi notório um aumento do 

nível de participação dos alunos e uma melhoria de comportamentos desajustados de 

alguns. Neste sentido, de um modo interdisciplinar, foram trabalhadas várias áreas, 

como a motricidade, a socialização, a autonomia, a responsabilidade, o comportamento, 

a leitura e escrita e a comunicação.  
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 No 1º CEB, as mesmas atividades foram promovidas na escola EB1 dos Netos, 

sendo esta a segunda componente do projeto. Nesta escola foi elaborado o blog para 

comunicação de algumas das atividades desenvolvidas. 

 Embora não fosse prevista no plano inicial de propostas de atividades, 

organizou-se e realizou-se uma visita de estudo à Hora da Formiga na LIPOR, no Porto. 

A visita de estudo ofereceu aos alunos envolvidos neste projeto a oportunidade de 

conhecer novos ambientes e verificar toda a dinâmica da elaboração de uma horta em 

grandes dimensões. Na realidade, a visita constituiu-se como um espaço de interesse, de 

curiosidade e de novidade para além da rotina da escola. Ao mesmo tempo constitui-se 

como um “resumo” de todo o trabalho que foi realizado na Oficina do Ambiente ao 

longo de todo o ano. De um modo global, os alunos participaram de uma forma muito 

ativa, interagindo de um modo muito positivo com os monitores da Horta, expondo 

todos os seus conhecimentos. De uma forma surpreendente, os alunos que apresentam 

dificuldades de comunicação e de socialização conseguiram ver ultrapassadas estas 

mesmas dificuldades perante o envolvimento desta atividade.   

 Algumas das atividades propostas não foram colocadas em prática devido à 

escassez de tempo, nomeadamente criação de sabonetes e a elaboração de papel 

reciclado; e por inviabilidade, nomeadamente a separação, reciclagem e reutilização de 

óleos alimentares da cantina da escola, um vez que a recolha já é feita por uma empresa 

privada.  

 A exploração da Horta intitulada “Horta do Alhadinhas” na escola EB 2/3 

deverá continuar a ser desenvolvida nos próximos anos, mantendo os objetivos iniciais e 

proporcionando novos desafios, como por exemplo, a criação de um pomar e, de uma 

forma gradual, tornar a escola independente no que respeita à compra de legumes do 

mercado externo.  

 

Considerações finais 

Em jeito de conclusão, a presente proposta didática sob a forma de projeto e 

sobretudo de disciplina curricular específica, tem vindo a proporcionar metodologias 
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novas, com base num ensino na ciência, para a ciência e sobre a ciência, sobre a 

realidade envolvente, promovendo um ensino virado para as questões relacionas com 

a ciência, a tecnologia numa inteira relação com a sociedade. Proporciona ao mesmo 

tempo o desenvolvimento dos alunos na sociedade num quadro de autonomia e de 

inclusão. Foram sugeridos, implementados, recursos, estratégias e dinâmicas que 

proporcionassem novas e motivadoras experiências de aprendizagens, adequadas às 

necessidades específicas dos alunos.  

Em jeito de conclusão, constatou-se que houve uma melhoria dos resultados 

escolares da maioria dos alunos com problemáticas diversificadas, nomeadamente ao 

nível emocional, comportamental, socialização, emocional, motor e cognitivo. 

Verificou-se que alunos com problemáticas ao nível da atenção/concentração, 

socialização e comportamento puderam desenvolver regras entre os pares e verem 

melhorados os seus resultados académicos. Os alunos, nomeadamente os do 1º CEB 

ganharam autonomia e independência social num novo contexto social.  

  As atividades desenvolvidas no âmbito da “Horta do Alhadinhas” permitiram 

claramente o desenvolvimento de conteúdos essenciais de áreas do conhecimento que se 

encontram comprometidas, nomeadamente o português e a matemática. Promoveu-se, 

neste sentido, o gosto pela leitura e escrita e até mesmo do cálculo, de uma forma 

lúdica, por meio da elaboração dos panfletos, cartazes, crachás, entre outros. 

O recurso às TIC foram uma constante, permitindo o recurso à internet para 

exploração de técnicas de cultivo, ervas aromáticas e de outros aspetos relacionados 

com temáticas relativas ao ambiente.  

De acordo com o atrás referido, podemos referir que houve o aumento de 

vocabulário, possibilitando melhorias ao nível da comunicação de alguns alunos com 

dificuldades acentuadas. Os novos vocábulos adquiridos ao longo das sessões práticas 

facilitou em grosso modo o desenvolvimento da linguagem oral entre os pares. A 

curiosidade, o entusiasmo pelas atividades promovidas melhorou em alguns alunos a 

sua auto estima. Os alunos tiveram a oportunidade de expor as suas ideias, tocar 

experiências, saberes e conhecimentos, fazer previsões, tirar conclusões, manusear 

objetos e utensílios, comunicar ideias e sugerir estratégias. 
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Alguns alunos com problemáticas ao nível da motricidade, locomoção viram 

melhorados os seus movimentos, o que lhes possibilitou a conquista de pequenas 

tarefas anteriormente inacessíveis, como por exemplo pegar num regador, subir em 

planos inclinados, equilíbrio em terrenos acidentados, entre outros.  

Verificou-se uma mudança de hábitos de sustentabilidade ambiental e educação 

em ciências muito significativa. Alguns alunos que não tinham adquiridos hábitos de 

reciclagem passaram a fazê-lo diariamente mobilizando as escolas onde estavam 

inseridos assim como nas suas casas. 

Toda a dinâmica do projeto procurou promover aos alunos com NEEP uma 

disciplina adequada ao seu currículo específico individual, garantindo o acesso a uma 

Educação em Ciências de todos, contribuindo para a inclusão destes alunos através de 

uma educação em ciência.  

De um modo geral, o recurso ao ensino formal e também não formal, contribuiu 

para proporcionar aos alunos situações diversas de aprendizagem que promoveram uma 

melhor compreensão do mundo físico, natural e também social. Desta feita, 

consideramos que as respetivas interações permitiram aos alunos atuar e intervir de um 

modo mais crítico e responsável perante os problemas e desafios diários.  

Todo o desenvolvimento deste projeto, ainda que numa fase inicial, tal como já 

foi referido visa implementar um conjunto de atividades e de oportunidades de 

aproximação a uma educação de qualidade para todos os alunos, defendendo os 

princípios de uma educação de igualdade de oportunidades.  

 Podemos considerar que o sucesso da implementação deste projeto, a realização 

das atividades práticas e a implementação das atividades do ensino das ciências tornou-

se como um importante impulsionador de outras aprendizagens que muitas vezes se 

encontram segmentados como saberes e conhecimentos estanques a disciplinas isoladas.  

 Houve um intenso trabalho de reestruturação escolar, dos horários das 

metodologias para que o grande objetivo de desenvolver competências, nomeadamente 

atitudes e capacidades, contribuindo para a inclusão dos alunos com necessidades 
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educativas de carater permanente, nomeadamente aqueles com um currículo 

específico individual.  

  Contudo, é de reiterar que para que o sucesso deste projeto continue nos letivos 

seguintes torna-se necessário que sejam atribuídos recursos humanos à escola para levar 

a cabo a implementação das iniciativas para que se consiga enaltecer e aplicar os 

princípios integradores de uma escola inclusiva. 

Os resultados obtidos ao longo da implementação e desenvolvimento de todo o 

trabalho têm constituído um importante contributo para uma reflexão consciente de 

modelos e de práticas de ensino-aprendizagem inovadoras e promotoras de uma 

igualdade de oportunidades e sobretudo de uma inclusão. 

 

Referências bibliográficas 

Centeno, C. e Paixão, F. (2009). Contributo para a Educação Ambiental: De um 

projecto didáctico para o 1ºCEB à Formação de Professores. In Atas XIII Encontro 

Nacional de Educação em Ciências. 

Correia, L. (2008). A Escola contemporânea e a inclusão de alunos com NEE – 

considerações para uma educação com sucesso .Porto: Porto Editora.  

Gomes, F. &  Oliveira, M. (2009). Desenvolvimento e implementação de um programa 

de Intervenção para o ensino das ciências a alunos com necessidades educativas 

especiais. In Vieira, et al (coord). A educação Científica de Alunos com Necessidades 

Educativas Especiais – actas do III Encontro de Educação em Ciências. 

Martins, I.P. (2002). Educação e Educação em Ciências. Aveiro. Universidade de 

Aveiro.  

Muñoz, G (2008).La Educación Ambiental y formación del profesorado. Reunión 

Subregional sobre la Formación Continuada en Educación Ambiental del profesorado 

del nivel medio en Centroamérica. Managua. Nicaragua. 68 p. 



 

Parte II |Pág. 2225  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

SIM-SIM, I. (1995). Formação em educação especial:  que evolução?  Revista 

Educação, 10; pp. 37-43. 

Ministério da Educação – Departamento de Educação Básica (1998). Organização 

Curricular e Programas: Ensino Básico – 1º Ciclo. Lisboa: ME. 

Ministério da Educação – Departamento de Educação Básica [DEB] (2004). 

Organização Curricular e Programas: Ensino Básico – 1º Ciclo. (4ª edição revista). 

Lisboa: ME. 

Vieira, T. (1995). A Integração Escolar – Uma Prática Educativa. Educação, 10, 16-21. 

  



 

Parte II |Pág. 2226  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) NA ORDEM DO 

DISCURSO DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

SOARES, Adriany Thatcher C.  
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Resumo  

Este estudo é parte constituinte de pesquisa em andamento sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), sendo analisados os discursos 

da política educacional brasileira a cerca do AEE. Para a consecução dos objetivos, prescindiu-

se da realização de estudo documental e bibliográfico. O corpus discursivo da análise 

compreende: a) Leis e diretrizes que tratam da educação da pessoa com deficiência, tendo 

como foco as políticas direcionadas às pessoas com deficiência visual; b) o Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. O estudo realizado permitiu considerar o 

panorama educacional brasileiro, para identificar a posição assumida pela legislação e suas 

respectivas influências. Assim, a emergência e consolidação da concepção e distribuição das 

SRM, como principal suporte educacional para estudantes com deficiência, dentro das escolas, 

constitui-se como parte de um contínuo legislativo subsidiário do discurso a favor da 

escolarização dessas pessoas, mas que, paradoxalmente, não conta com o devido apoio 

governamental para sua plena efetivação, em nível nacional. Tais discursos convivem com 

silenciamentos, ausências e indefinições que se modificaram ao longo da história, não 

efetivando um apoio sistemático na garantia da educação para as pessoas com deficiência. 

Este aspecto persistiu quando se priorizou a escolarização em instituições específicas e, 

mesmo posteriormente, quando se tornaram mais difundidas os conceitos de integração e 

inclusão escolar dessas pessoas. Como resultados preliminares, identificamos as indefinições, 

as lacunas, e as carências dos serviços de apoio recomendados: Atendimento itinerante; Sala 

de Apoio/ Sala Especial; Sala de Recursos, o que tem sido evidenciado também atualmente 

com o programa de Sala de Recursos Multifuncionais. Percebemos que o mesmo discurso que 

normatiza, define e delimita os sujeitos demonstra um ordenamento que desenha um cenário 

onde as estratégias para a subjetivação do regime de verdade da inclusão, presentes nos 

discursos oficiais, forjam práticas discursivas paradoxais, cotidianamente vivenciadas pelos 

estudantes cegos e com baixa visão, as quais tendem a manter a distinção destes estudantes 

por meio de ideias relacionadas à deficiência e à diferença. 

Palavras-chave: Deficiência visual; Atendimento Educacional Especializado; Sala de Recursos 

Multifuncionais; Discurso 

Abstract 
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This study is a constituent part of ongoing research on the Specialized Education Services 

(SES) in Multifunction Resources Rooms (MRR) and analyzed the discourse of educational 

policy about the SES. To achieve the goals, we resorted to carrying out documentary and 

bibliographic study. The discursive corpus analysis comprises: a) Laws and guidelines 

addressing the education of people with disabilities, focusing on policies directed to people 

with visual impairments; b) Program Implementation Multifunction Resources Rooms. The 

study allowed us to consider the Brazilian educational landscape, to identify the law´s position 

and their influences. Thus, the emergence and consolidation of the design and distribution of 

MRR, as the main educational support for students with disabilities in schools, was established 

as part of an ongoing legislative subsidiary of speech in favor of the education of these people, 

but, paradoxically, lacks proper government support to be fully effective on the national level. 

Such speeches live with silences, absences and uncertainties that have changed throughout 

history, not effecting systematic support in ensuring education for people with disabilities. This 

aspect persisted when prioritized education in specific institutions and even later, when they 

became more widespread the concepts of integration and inclusive education of these people. 

As preliminary results, we identify the uncertainties, gaps, and shortages support services 

recommended: Itinerant treatment; Support Room / Special Room, Resource Room, which has 

been evidenced also currently the program Multifunction Resource Rooms. We realize that the 

same speech that standardizes, defines and delimits the subject demonstrates an order that 

draws a setting where strategies for subjectivity of truth regime of inclusion, present in official 

speeches, forge paradoxical discursive practices, routinely experienced by blind and low vision 

students, which tend to maintain the distinction of these students through ideas related to 

disability and difference. 

 

Keywords: Visual impairment; Specialized Education Assistance, Multifunction Resource Room; 

Speech 

 

 

Introdução 

Parte constituinte de pesquisa em andamento69 sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), o presente trabalho debruça-se sobre os feitos de sentidos da atual 

                                                             
69

 O presente trabalho é parte constituinde de minha pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo de pesquisar as práticas 
pedagógicas desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado para estudantes deficientes 
visuais, realizado em Salas de Recursos Multifuncionais, em escolas da rede pública estadual de 
Salvador/Bahia.  
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política educacional brasileira que pressupõe a inclusão escolar de estudantes com 

deficiência na rede regular de ensino e determina como lócus prioritário de atendimento 

especializado as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM).    

Para compreender tal conjuntura, procede-se à análise da posição assumida pela legislação e 

suas respectivas influências. São considerados diversos momentos da educação especial do 

país até o atual entendimento acerca do atendimento especializado, partícipe de uma política 

educacional inclusiva.  

1. Discursos e sentidos sobre deficiência e educação especial: algumas considerações 

Embora as atuais discussões sobre a inclusão escolar ainda causem estranhamento em 

diversas pessoas, essa temática já se faz presente na política nacional brasileira desde meados 

do século passado. A despeito de serem cogitadas em experiências pioneiras, já no século XVI 

as primeiras iniciativas de tratamento educacional direcionadas para aqueles que eram 

considerados “desviantes” (indivíduos fora dos padrões sociais considerados de normalidade, 

como as pessoas com deficiências), tais experiências apenas se consolidariam a partir do 

século XIX.  

Sempre atravessadas por um longo período de associações entre a condição de incapacidade e 

limitação, à condição de pessoa com deficiência sobrepuseram-se nomeações como 

“anormais”, “excepcionais”, “portadores de deficiência” construídas a partir de comparação 

com supostos padrões sociais de normalidade, evidenciando as múltiplas concepções que 

acompanharam as pessoas tidas como diferentes. No caso das pessoas com dificuldades ou 

total impedimento para enxergar, podemos ampliar o exemplo dado por Martins (2006, p. 6) 

de que o advento da modernidade reinventou significados e descreveu a experiência da 

cegueira “por apelo ao idioma da deficiência.” Esse idioma da deficiência fundamentou 

prescrições legislativas e, consequentemente, trouxe (e ainda traz) inúmeros efeitos de 

sentido para as mais diversas práticas sociais, dentre as quais se destaca a escola.  

Considerando que o processo que resulta na definição e classificação do que seja pessoa com 

deficiência enquanto possuidora de necessidade educacional especial ocorre entremeado em 

modificações ao longo dos anos, baseadas em concepções sociais, científicas e validadas pelas 

diretrizes políticas. Conforme destaca Marquezan (2009), os efeitos de sentidos produzidos 
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pelas formações discursivas presentes na legislação brasileira sobre a pessoa com 

deficiência, por exemplo, tem um efeito ideológico que produz a ilusão de igualdade entre 

não deficientes e deficientes. No entanto, a análise desse discurso evidencia movimentos de 

sentidos “de um dizer prescritivo, que normatiza, disciplina, que tenta produzir um 

apagamento dos sentidos e dos sujeitos” (p. 11)  

2. Atendimento educacional para pessoas com deficiência: ordenamento do discurso da 

legislação  

Como é notório, as primeiras iniciativas de oferta de educação formal às pessoas com 

deficiência estiveram profundamente marcadas por concepções e práticas que outorgaram a 

distinção e a separação dessas pessoas em espaços específicos de ensino, como instituições 

filantrópicas e abrigos. Oriundas de experiências européias de organização de serviços para o 

atendimento de surdos, cegos, deficientes físicos e mentais, essas experiências se espalharam 

pelo mundo, disseminando a criação de instituições que funcionavam em sistema de 

internatos. No Brasil, marcam esse período: a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

em 12 de setembro de 1854, atualmente chamado Instituto Benjamim Constant (IBC); a 

criação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, em 26 de setembro de 1857, atual Instituto 

Nacional dos Surdos (INES). Ambos criados no Rio de Janeiro, por D. Pedro II.  

De acordo com Mazzotta (2005), neste primeiro momento da educação especial do Brasil que 

compreende os anos de 1854 até 1956, vigoraram iniciativas oficiais e particulares isoladas de 

assistência médico-educacional. De maneira geral, não havia o entendimento de que o poder 

público poderia ser responsabilizado pela educação popular. Se a escola era para poucos, 

entre estes não se cogitava a presença de estudantes com deficiência, embora já houvesse um 

progressivo interesse das áreas médicas visando ao tratamento, o que fez proliferar as 

primeiras iniciativas de criação de serviços de higiene mental e saúde pública.      

Naquele momento histórico, o atendimento educacional direcionado às pessoas com 

deficiência era identificado como: Pedagogia de Anormais, Pedagogia Teratológica, Pedagogia 

Social, Pedagogia Emendativa. Ou seja, àquela época: “Sob o título de Educação de Deficientes 

encontram-se registros de atendimentos ou atenção com vários sentidos: abrigo, assistência, 

terapia etc.” (MAZZOTTA, 2005, p. 17) 
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Embora preconizada em movimentos sociais diversos já no final do século XIX, a concepção 

de educação para todos ganhou força após a publicação da Declaração dos Direitos Humanos 

(ONU, 1948), a qual estabeleceu o princípio de que toda pessoa tem direito à instrução básica 

gratuita. No bojo das reivindicações sociais ocorridas principalmente nas décadas de 1950 e 

1960, essa concepção de educação como direito universal foi discutida e instituída em 

documentos de inúmeras conferências internacionais.  

O contexto social e político das décadas de 1960 e 1970 favoreceram a difusão das discussões 

sobre a marginalização de alguns grupos sociais, que reivindicaram o reconhecimento de seus 

direitos e o fim da discriminação. Neste ambiente, a proposta da integração escolar de pessoas 

com deficiência obteve maior ênfase na pauta dos debates internacionais. Mendes (2006, p. 

388) discute alguns fatores que corroboraram para o surgimento da chamada “filosofia da 

normalização e integração”. De origem nos países escandinavos, posteriormente difundido 

para a América do Norte e Europa, o princípio da normalização pressupunha o processo de 

mainstreaming, termo traduzido no Brasil por integração. Visava-se, através do planejamento 

de ações e serviços, a integrar socialmente os deficientes, influenciando o movimento de 

desinstitucionalização.  

É justamente neste momento histórico, o qual Mazzotta (2005) classifica como segundo 

período da educação especial no Brasil (para ele, entre 1957 e 1993) que a educação de 

pessoas com deficiência assumiu outro direcionamento, a partir das iniciativas oficiais: a 

criação das Campanhas Nacionais70 que buscavam tanto a arrecadação de fundos, quanto a 

formação de profissionais e o amplo esclarecimento da população sobre as questões da 

deficiência.    

Assim, o início da institucionalização da educação especial na perspectiva da integração 

ocorreu “no auge da hegemonia da filosofia da normalização no contexto mundial” (MENDES, 

2006, p. 397). Pois foi justamente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

                                                             
70

 A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), em 1957 e instalada no INES; A Campanha 
Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão, em 1958 e vinculada à direção do IBC, em 
1960 passou a se chamar Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC), sendo subordinada ao 
Ministério da Educação em Cultura. Em 1962, a professora Dorina Gouvêa Nowill passou a dirigi-la; a 
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), em 1960, ligada à 
Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Todas essas Campanhas 
tiveram origem e foram sediadas no Rio de Janeiro.  
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Nacional, Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961) que houve, pela primeira vez em uma legislação 

nacional, uma perspectiva que aponta para a construção de uma política nacional da 

educação especial. Essa lei afirma o direito dos “excepcionais” à educação, determinando, em 

seu Título X – Da educação dos Excepcionais: 

Art. 88 – A educação de excepcionais deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade. 

Art. 89 – Toda iniciativa considerada eficiente pelos conselhos 

estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, 

receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas 

de estudo, empréstimos e subvenções.  

Dez anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 5.692 (BRASIL, 1971) 

tentaria definir a quem se destinava a educação especial: 

Artigo 9 – Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, 

os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular 

de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

conselhos de Educação. 

Sem resolver as questões em aberto desde a legislação anterior, a LDB de 1971 as tornou ainda 

mais complexas. Primeiro indica o atendimento como “tratamento especial”, podendo sugerir 

a interpretação de que esta nova lei revogaria o Art 88 da LDB de 1961.  

Além disso, ao tentar delimitar a quem se direciona a educação especial, a lei 5.692/71 definiu 

além das pessoas com deficiência, os superdotados e aqueles que se encontrassem “em atraso 

considerável quanto à idade Regular de matrícula”, ou seja, alunos com defasagem idade – 

série. Na prática, isso não resultou na ampliação dos atendimentos aos alunos com deficiência, 

em escolas regulares, mas sim direcionou a superlotação das então chamadas classes especiais 

nas escolas regulares com alunos repetentes. Enquanto o Brasil atravessava na década de 1970 

altos índices de repetência e evasão escolar, enquanto a escola básica via-se assolada pelos 

problemas mais diversos, os impactos de se incluir esse alunado na “educação especial” 

parecem refletir uma associação (em boa medida ainda hoje vigente) de que o alunado da 

educação especial seria, antes de qualquer coisa, aquele que não aprende. Fato ocasionado, 
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não necessariamente, por alguma disfunção orgânica, como as deficiências físicas, sensoriais 

ou intelectuais. 

Considerando a legislação supracitada, percebemos que desde as primeiras iniciativas de 

integração escolar de pessoas com deficiência há um evidente e controverso processo de 

nomeação desses sujeitos. Neste sentido, nem a LDB de 1961 nem a seguinte de 1971 deram 

conta de definir o que seja a educação especial, como e onde deve ser realizada, nem para 

quem. 

Outro elemento que merece ser ressaltado é como, desde a primeira metade do século 

passado, houve uma significativa ampliação dos serviços oferecidos pelas instituições 

especializadas, a partir da criação e consolidação do trabalho por elas desenvolvido, além dos 

vínculos de alguns grupos com o poder público. Por exemplo, conforme destaca Mazzotta 

(2005, p. 63) “[...] antes, durante e depois da vigência do regime militar instaurado em 1964, a 

nível nacional observa-se a continuidade da presença de certos grupos na condução da política 

de educação especial.” Desta maneira, a forte influência política dos grupos ligados às 

instituições especializadas foram decisivas para a criação do Centro Nacional de Educação 

Especial71 (CENESP), por meio do decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973. Com isso, as 

Campanhas foram extintas e o acervo (patrimonial e financeiro) delas foi revertido para o 

CENESP.   

A partir de 1977 o CENESP direcionou a publicação de duas portarias, analisadas por Mazzotta 

(2005) que objetivaram a regulamentação do atendimento educacional oferecido às pessoas 

com deficiência. De acordo com esse autor: 

Em tais diretrizes fica patenteado um posicionamento que atribui um 

sentido clínico e/ou terapêutico à educação especial, na medida em 

que o atendimento educacional assume o caráter 

preventivo/corretivo. Não há aí uma característica de educação 

escolar propriamente dita. Mesmo o encaminhamento dos 

                                                             
71

 O CENESP permaneceu gerenciando a educação especial brasileira até sua extinção, tendo suas 

funções sendo delegadas para a Secretaria de Educação Especial (SESPE), vinculada ao Ministério da 

Educação até 1990, quando suas atribuições passaram a integrar a Secretaria Nacional de Educação 

Básica (SENEB). 
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excepcionais ao “sistema educacional” fica condicionado a um 

diagnóstico a ser realizado, sempre que possível, em serviços 

especializados da LBA/MPAS [Fundação Legião Brasileira de 

Assistência, Ligada ao Ministério de Previdência e Assistência Social]. 

(...). Outros elementos que compõem a argumentação no sentido de 

abordagem terapêutica da educação especial são complementados 

pelas diretrizes a respeito dos professores de classes especiais. 

Conforme a Portaria Interministerial nº 186, não há uma exigência de 

professor especializado para classes especiais, mas uma 

recomendação ao nível do “sempre que possível”. (MAZZOTTA, 2005, 

p. 73) 

Essas eram algumas das características comuns aos sistemas de ensino de diversos países que, 

durante as décadas de 1970 e 1980, entendiam por integração escolar. No entanto, muitas 

críticas a essa proposta igualmente se alastraram. Diversos estudos buscaram investigar de 

que maneira as propostas de integração escolar e social eram operacionalizadas, dentre estes 

estudos, destaca-se o Relatório Warnock (conhecido assim por ter sido dirigido por Mary 

Warnock) que, apesar de abordar a realidade do Reino Unido, teve sua influência mundial. 

Segundo Mendes (2006, p. 390) “trata-se de um documento clássico na área, entre outras 

questões por ter introduzido o conceito de ‘necessidade educacional especial’”. Autora ainda 

argumenta que:   

Os resultados dos trinta anos da política de “integração escolar” 

tiveram como maior impacto o fortalecimento do processo de 

exclusão na escola pública de crianças consideradas indesejadas pela 

escola comum, que eram encaminhadas para as classes especiais (...) 

O método que previa uma operação preferencial pela inserção na 

classe comum com a manutenção do contínuo de serviços nunca 

chegou de fato a ser implementado na “integração escolar” à moda 

brasileira, visto que ainda hoje os recursos predominantes são as 

classes especiais nas escolas públicas e as escolas especiais, 

notadamente as privadas e filantrópicas. (MENDES, 2006, p. 397) 

Ao relacionar o direcionamento das políticas empreendidas para a educação especial até esse 

momento, não podemos deixar de lançar um olhar crítico sobre a construção desses ideais 

direcionados por diretrizes políticas que, como vimos, nem sempre dialogam com as pesquisas 

acadêmicas da área, nem consideram a opinião das pessoas diretamente envolvidas na 

questão. É preciso considerar que, embora oriundo de legítimas reinvindicações, o movimento 
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pela integração das pessoas com deficiência estava em sua origem imerso em um contexto 

de crise econômica e de desenvolvimento político de um Estado que, cada vez menos, 

interage e sustenta os custos sociais.  

 

3. Nova ordem discursiva? O que propõe educação inclusiva 

As críticas à inclinação brasileira de apoio financeiro e técnico para as instituições 

especializadas, assim como a concepção de educação especial como suporte terapêutico e 

clínico foram potencializadas a partir do final da década de 1980, principalmente depois que a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) afirmava em seu Capítulo III que a educação “é direito de 

todos e dever do Estado e da Família”, acrescentando em seu Artigo 208 que o dever do 

Estado com a educação seria efetivado mediante garantia de “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Tais pressupostos, foram reafirmados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 7.853 

(BRASIL, 1990), segundo o qual “ Art. 54 É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente (...) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, 

preferencialmente na rede regular de ensino” 

Mendes (2006) argumenta que a perspectiva de inclusão escolar tem origem nos Estados 

Unidos onde, desde a década de 1980, reformas da educação geral e os movimentos “Iniciativa 

de Educação Regular” e “Inclusão Total”, ambos oriundos de reivindicações da educação 

especial, posteriormente embasariam a proposta de inclusão escolar, e seriam amplamente 

difundida pelo mundo a partir da década de 1990. 

Duas conferências internacionais marcaram a difusão desse novo entendimento: a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

ocorrida em Jontiem, na Tailândia, em 1990 e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: acesso e qualidade, realizada em Salamanca, Espanha, em 1994. Até 

aquele momento, a presença de estudantes público alvo da Educação Especial (pessoas com 

deficiência - física, sensorial ou intelectual - e outras condições atípicas de desenvolvimento, as 

chamadas necessidades educacionais especiais - NEE) em escolas comuns ocorria de forma 

assistemática e não institucionalizada, devido ao histórico de restrição da educação especial ao 
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atendimento em separado desses indivíduos, realizado exclusivamente em instituições 

especializadas. Desde então, difundiu-se pelo mundo a ideia de que o ensino regular 

obrigatoriamente deve receber esse alunado especial, por isso, esse documento é considerado 

marco internacional do que se convencionou chamar educação inclusiva.     

Ao assumir esse discurso inclusivista, o Brasil empreendeu modificações na sua política 

educacional, oriundas de um processo mais amplo de reforma neoliberal do Estado.  No bojo 

dessas reformas, está a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/1996 a 

qual designa o Capítulo V – Da Educação Especial, para instituir que: 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 

a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais.  

A seguir, a Lei detalha as situações para assegurar o seu desenvolvimento, as quais 

pressupõem a continuidade dos serviços de apoio especializado tanto na escola regular, 

quanto em classes, escolas ou outros serviços  

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns do ensino regular.  

E em seu Art. 59, dispõe sobre as garantias diferenciadas: currículos, formação de professores, 

acesso a benefícios sociais diferenciados etc. No Art. 60, reitera-se o atendimento educacional 

dentro dos sistemas regulares de ensino, sendo que: 

Art. 60 . Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 

lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder público.  

Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa 

preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 

necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 
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 Ao dispor sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), o Decreto nº 6.571 

(BRASIL, 2007) estabeleceu que os estudantes público-alvo da educação especial (alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de ensino regular) seriam contabilizados duplamente no 

FUNDEB, quando também tiverem matrícula no AEE.  Assim,  

§ 1o  Considera-se atendimento educacional especializado o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucionalmente, prestados de 
forma complementar ou suplementar à formação dos alunos 

no ensino regular. 

Nesse documento, ainda orientava-se que o AEE deveria integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolvendo a participação da família e sendo realizado 

em articulação com as demais políticas públicas. Além disso, definiam-se como 

objetivos do AEE:  

I. prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular  aos alunos referidos [...] 
II.  garantir a transversalidade das ações da educação 
especial no ensino regular; 
III. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos no 
ensino regular; 

IV. Assegurar condições para a continuidade de estudos nos 
demais níveis de ensino. 

Publicada em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) define como objetivo a garantia do acesso, da participação e da 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na escola regular. Essa política orienta a transversalidade da 

educação especial e do Atendimento Educacional Especializado, indica que para a 

continuidade da escolarização das pessoas público-alvo da educação especial são necessárias a 

formação de professores, a participação da família e da sociedade, a acessibilidade e a 

articulação para a implementação das políticas públicas. Esta Política ainda define o AEE 

como complementar e/ou suplementar à formação dos alunos, especificando que “o 

atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008, p.15).  
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Sendo assim, esse atendimento se configura como obrigatório aos sistemas de ensino, e 

direito dos os estudantes público alvo da educação especial, a fim de apoiar o 

desenvolvimento desses alunos em todo processo de escolarização.  

Em 2011 este Decreto nº 6.571 foi revogado com a publicação do Decreto nº 

7.611 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências. Segundo este documento: 

Art. 2o  A educação especial deve garantir os serviços de apoio 

especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o 

processo de escolarização de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

Este documento ainda acrescentaria que:  

Art. 9º 

2o  O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 

pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas 

públicos de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na 

educação especial, conveniadas com o Poder Executivo competente, 

sem prejuízo do disposto no art. 14 [que trata sobre a distribuição 

dos recursos do FUNDEB] 

Diante desse contexto da perspectiva inclusiva da educação especial, o atendimento às 

especificidades educacionais dos estudantes público-alvo da educação especial é contemplado 

através do suporte especializado, oferecido dentro das escolas regulares onde estes 

estudantes estão matriculados, ou em outros espaços, como os centros de apoio, por 

exemplo. 

 

4. Os serviços de apoio ao AEE: das salas e classes especiais ao modelo de Sala de Recursos 

Multifuncionais 
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Como já discutido, os primeiros espaços direcionados à educação e tratamento das pessoas 

com deficiências no Brasil foram instituições especializadas, mas esse modelo, embora 

preponderante, não foi o único. Alguns autores abordam que, apesar de serem manifestações 

restritas, fruto de intervenções de alguns indivíduos ou grupos pioneiros, à medida que se 

instituiu a escolarização obrigatória, com a progressiva construção do ideal do direito à 

educação, outra resposta social começou vagarosamente a ser direcionada à questão da 

educação de pessoas com deficiência.  

Ao analisar as ações político-administrativas e pedagógicas direcionadas à pessoa com 

deficiência visual, destacando o início do século passado como profícuo na criação de diversas 

instituições de apoio e educacionais, por todo o país, Mazzotta, no entanto, irá argumentar 

que  

O atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência 

visual, cegos e com visão subnormal, ficou consolidado segundo o 

“Modelo de Recursos” abrangendo Sala de Recursos e Ensino 

Itinerante nas escolas comuns da rede estadual, sob 

responsabilidade de professores com formação especializada obtida 

em Institutos de Educação do Estado, especialmente o Instituto de 

Educação Caetano de Campos. Complementando tais informações, 

parece-me relevante assinalar que de 1956 a 1966, mediante 

convênio, o Governo do Estado passa a oferecer recursos materiais, 

financeiros e humanos à Fundação para o Livro do Cego no Brasil 

(MAZZOTTA, 2010, p. 416) 

Ainda segundo este autor, em meados da década de 1950 o Estado de São Paulo empreende 

esforços para regulamentar a criação na rede estadual de ensino das chamadas “Classes 

Braille” nos cursos pré-primário, primário, secundário e de formação profissional, em geral, 

destinadas a alunos cegos e com idades a partir de 5 anos; além da criação das classes de 

“Conservação da Vista” para os à época denominados “amblíopes”, hoje chamados de pessoas 

com baixa visão; de igual maneira foram criadas  “classes noturnas para adolescentes e adultos 

deficientes visuais, estas com funcionamento diário de 2 horas (MAZZOTTA, 2010, p. 416). 

Essas classes eram regidas por professores especializados no ensino de cegos. Assim,  

Priorizando a prestação de auxílios especiais de educação na rede de 

escolas estaduais, as Salas de Recursos e o Ensino Intinerante para 

os alunos com deficiência visual implantados no final da década de 
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1960 configuram as alternativas administrativas e pedagógicas 

consubstanciadas na política educacional proposta pelo então 

Serviço de Educação Especial e aprovada em 1972. A adoção do já 

mencionado “modelo de recursos” na política educacional e nas 

práticas escolares do Estado de São Paulo, particularmente para 

alunos deficientes visuais, além de viabilizar atendimento 

educacional especializado desde o inicio da escolarização até o 

ensino superior, proporcionou a multiplicação de tal iniciativa para 

outros estados. (MAZZOTTA, 2010, p. 417-418)  

Em Salvador/Bahia, a existência das Salas Especiais e das Salas de Recursos para o 

atendimento dos estudantes cegos e com baixa visão inseridos em escolas regulares de ensino 

é bastante conhecida. As Salas, muitas vezes espaços reduzidos, ou compartilhados na 

coordenação pedagógica, ou outro espaço administrativo qualquer, contavam com poucos 

recursos (como máquina de datilografia Braille, regletes, punção) onde os professores (cujo 

trabalho era itinerante nas escolas, quase sempre ligados ao Instituto de Cegos da Bahia, e, 

após 1998, ao Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP) realizavam a adaptação 

e transcrição de materiais didáticos. Atualmente, dois modelos de serviços de apoio 

educacional estão presentes: o modelo de salas de recursos e a mais recente: a Sala de 

Recursos Multifuncionais. 

Desde 2006, a principal linha de atuação do Governo Federal para o cumprimento dos 

dispositivos legais que orientam a obrigatoriedade da oferta do AEE dentro dos espaços 

regulares de ensino tem sido a Sala de Recurso Multifuncional (SRM). O Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais foi instituído por meio da Portaria 

Ministerial nº13/2007, sendo parte constituinte do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, o qual se destina ao apoio financeiro e técnico ao sistema público de ensino para garantia 

do acesso de alunos público alvo da Educação Especial.  

Tal proposta amparava-se em outros dispositivos, como o Decreto nº 6.571 (BRASIL, 2007) que 

determinava que o Ministério da Educação deveria prestar apoio para a oferta do AEE a fim de 

garantir a: implantação das salas de recursos multifuncionais; formação continuada de 

professores; acessibilidade arquitetônica nas escolas; elaboração, produção e distribuição de 

recursos educacionais, dentre outros. Este documento também definia as SRM: 
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§ As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para 

a oferta do atendimento educacional especializado.  

Com vistas à implementação do Decreto nº 6.571/2008, foi publicada em 2009 a 

Resolução CNE/CEB nº 4 (2009), que, em seu Artigo 1º estabelece que os sistemas de 

ensino devem matricular os alunos público alvo da educação especial nas classes regulares 

de ensino e no atendimento educacional especializado, ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou nos centros de atendimento educacional especializado (que podem ser 

da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, desde que estas estejam devidamente conveniadas com a Secretarias de 

Educação ou equivalentes). 

No Artigo 4º, são definidos os alunos público-alvo do AEE:  

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial; II – Alunos 

com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 

Ret, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 

invasivos sem outra especificação; III – Alunos com altas 

habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial 

elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade.  

De acordo com o Programa de Implantação das SRM (BRASIL, 2010), visa-se, entre outros 

objetivos: assegurar o pleno acesso dos referidos alunos em igualdade de condições com os 

demais estudantes; disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas regulares 

da rede pública de ensino; promover o desenvolvimento profissional e a participação da 

comunidade escolar. Para a realização de tais objetivos, o processo de implantação das SRM 

refere-se à aquisição, distribuição e monitoramento de recursos para escolas cadastradas, que 

contarão com apoio à acessibilidade e atualização desses recursos. (p. 9). Conforme define 

esse Programa, estas salas:  
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(...) cumprem o propósito da organização de espaços, na própria 

escola comum, dotados de equipamentos, recursos de 

acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da 

escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena 

participação dos alunos público alvo da educação especial, com 

autonomia e independência, no ambiente educacional e social. (p. 6)  

As Salas de Recursos Multifuncionais podem ser de dois tipos:  

Tipo I - composta de: 1. Equipamentos de informática (microcomputador, laptops, soluções 

assistivas – acionador de pressão, mouse óptico com entrada para acionador de pressão e 

teclado com colméia). 2. Mobiliários (mesas, cadeiras e armário). 3. Materiais didáticos 

pedagógicos (esquema corporal, sacolão criativo monta tudo, quebra cabeças superpostos, 

bandinha rítmica, material dourado, dominó de frutas e de animais em língua de sinais, 

dominó de associação de ideias, software para comunicação alternativa).  

Tipo II - além de todos os recursos anteriores, conta ainda com 4. Recursos de acessibilidade 

para alunos com deficiência visual: (lupa eletrônica e lupa manual, dominó tátil, alfabeto 

Braille, jogo da memória tátil, impressora Braille, máquina de datilografia Braille, globo 

terrestre tátil, calculadora sonora, reglete de mesa, punção, soroban). 

Baptista (2011) problematiza questões como a definição de “multifuncional”. O autor 

questiona se este termo seria referente à diversidade de recursos tecnológicos dispostos nas 

salas; às diferentes tipologias de alunos atendidos; ou às multifunções desempenhadas pelos 

educadores que nelas atuam: 

(...) penso que exista uma outra dimensão evocada com o termo 

multifuncional que merece ser abordada em nossos 

questionamentos. Multifuncional porque pode favorecer ou instituir 

uma pluralidade de ações que variam desde atendimento direto ao 

aluno, ou a grupos de alunos, até uma ação em rede. Refiro-me ao 

acompanhamento de processos que ocorrem nas salas de aula 

comum, na organização de espaços transversais às turmas, em 

projetos específicos, na assessoria a colegas docentes (...) (p. 71) 

Se considerarmos que o termo Multifuncional se refere exclusivamente ao direcionamento de 

recursos de Tecnologia Assistiva e de tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) que as 
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Salas de Recursos Multifuncionais oferecem, podemos questionar de que maneira as 

concepções de uso de tecnologia na educação empreendidas na cultura escolar estão 

fundamentando as práticas pedagógicas vivenciadas nas SRM. 

Em se tratando do atendimento especializado a pessoas com deficiência, Baptista (2011) 

destaca como “Vivemos, continuadamente, a tensão que tende a restringir essas práticas a um 

conjunto instrucional de procedimentos (p. 66)”. Evidentemente que na intervenção 

pedagógica especializada, é necessário o reconhecimento das partes técnicas e instrumentais 

que compõe os saberes. Assim, conhecimentos técnicos para, por exemplo, acessar ao 

computador devem fazer parte da escolarização de pessoas para quem este instrumento 

funciona como ferramenta indispensável (por vezes única) de acesso aos conhecimentos mais 

diversos. No entanto, é preciso questionar a reiterada perspectiva que limita e reduz o 

computador a um instrumento pedagógico e só.  

Por outro lado, se considerarmos que o termo Multifuncional se refere ao profissional que 

trabalha nas SRM, poderemos nos questionar a cerca de como têm sido garantidas a formação 

docente necessária ao pleno uso dos recursos tecnológicos e realização do trabalho de apoio 

pedagógico nas SRM. 

Em 2010, houve a publicação da Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº 11 (BRASIL, 2010) contendo: 

Orientações para a institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. Essa Nota 

define, entre outros aspectos, como sendo atribuições do professor do AEE, na atuação na 

SRM: 

1. Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos 

alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 

necessidades educacionais específicas dos alunos; o cronograma do 

atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos;  

2. Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e 

nos demais ambientes da escola;  
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3. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes 

vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades 

propostas no currículo;  

4. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 

demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e 

recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias 

com as áreas intersetoriais;  

5. Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos 

e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas 

habilidades, promovendo sua autonomia e participação;  

6. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras para alunos com surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita para 

alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – 

CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a 

orientação e mobilidade para alunos cegos; ensino da informática acessível 

e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de 

vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento 

curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de 

atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores.  

Ao analisar essas atribuições, Baptista (2011) destaca o caráter específico e diversificado (p. 

64) que a formação docente exige para atuação no AEE. Sobre essas singularidades, o autor 

destaca: 

Tais singularidades e as exigências de formação qualificada 

continuam integrando um debate nacional que prevê grandes 

responsabilidades para um serviço que tem no profissional que o 

representa seu principal ‘recurso’ ou ‘instrumento’. (...) considero 

imprescindível que sejam garantidos espaços de formação 

continuada para que tais profissionais possam confrontar suas 

dúvidas e seus conhecimentos (...). (p. 68) 

Devido ao recente processo de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, ainda são 

poucos os estudos que analisem de forma abrangente a organização, implantação e 

funcionamento desse serviço.   
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Considerações finais 

Inserida em uma contingência histórica, política e econômica, a escola não é uma instancia 

social isolada, alheia às afetações sociais com que convive e de que igualmente faz parte, por 

vezes reproduzindo-a. Para além do discurso oficial que legitima a ideologia da inclusão social, 

temos uma escola que, não apenas se vê despreparada para o desafio de incluir os alunos com 

deficiências e outros transtornos do desenvolvimento, como também, não está conseguindo 

dar conta de sua função primeira: educar todos os alunos. Por que isso acontece? 

Desta maneira, reitera-se a necessidade de localizar o debate sobre a política de educação 

inclusiva em um contexto de análise mais amplo da realidade social, política e econômica do 

Brasil, os quais se relacionam com os já evidenciadas dissonâncias e tensões presentes na 

legislação nacional e a atual conjuntura escolar do país, suas contradições principalmente 

relacionadas às pessoas com deficiência.   

Afinal, enquanto o discurso legislativo educacional atualmente em vigor no país determina que 

a escola deve assumir a responsabilidade de tornar-se acolhedora à diversidade humana, 

sendo um espaço de inclusão das diferenças, com destaque para a questão das pessoas com 

deficiência sabemos que a escola permanece com dificuldades de superar problemas basilares 

que vão desde a qualificação dos seus professores, a estruturação técnica de seus espaços com 

equipamentos e tecnologias, até as questionáveis concepções epistemológicas que sustentam 

os currículos, avaliações, práticas escolares. Com a inserção neste contexto educacional de 

estudantes com deficiência, podemos igualmente nos questionar como tem sido efetivado o 

atendimento educacional oferecido a esses sujeitos. 

Assim, percebemos que o mesmo discurso que normatiza, define e delimita os sujeitos 

demonstra um ordenamento que desenha um cenário onde as estratégias para a subjetivação 

do regime de verdade da inclusão, presentes nos discursos oficiais, forjam práticas discursivas 

paradoxais, as quais tendem a manter a distinção destes estudantes por meio de ideias 

relacionadas à deficiência e à diferença. 
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O QUE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

TÊM A DIZER A RESPEITO DA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 

WHAT STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS HAVE TO SAY 

ABOUT THE INCLUSION IN HIGHER EDUCATION 

Costas, Fabiane Adela Tonetto  

Universidade Federal de Santa Maria– UFSM, Brasil. 
Resumo 

Nas últimas cinco décadas o princípio da igualdade de condições e oportunidades para todos vem balizando muitas 

políticas públicas e orientando muitos sistemas de ensino. Assim, a Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, 

Rio Grande do Sul, Brasil, estabeleceu o Programa das Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social para o 

ingresso na instituição, normatizado pela Resolução 011/2007. Entendendo o tema como de relevância social, o 

interesse em pesquisar a temática da inclusão, bem como as ações afirmativas, foi iniciada essa pesquisa no ano de 

2009. O objetivo desta investigação foi analisar como aconteceu o processo de inclusão educacional na educação 

superior de alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. É uma pesquisa qualiquantitativa, pois 

se refere a um levantamento de dados documentais e estatísticos para um conhecimento prévio a respeito dos alunos 

e, a partir deste arrolamento, realizou-se uma entrevista semi-estruturada com esses estudantes. A técnica para 

análise dos dados coletados pautou-se em Bardin (2008). Foram efetivamente entrevistados oito alunos, e os 

resultados demonstraram que os próprios alunos, mesmo utilizando-se Resolução 011/07 para ingresso a 

desconhecem, porém conhecem e interagem com a Comissão de Acessibilidade.  Grande parte considera que os 

cursos encontram-se aptos para o processo de inclusão. Alguns docentes a partir de um diálogo com o aluno ou do 

aluno com a coordenação fizeram algum tipo de adaptações curriculares. Os alunos apontam ser a infraestrutura  um 

dos principais empecilhos a inclusão. Houve relatos sobre ser o preconceito como uma forma de barreira. Porém, 

encontraram facilidades como as ações afirmativas, a relação professor aluno e ambiente interno do prédio. Quanto à 

vida profissional depois do termino do curso, três alunos citam que farão concursos e pretendem trabalhar na área em 

que se formarem, mas nenhum afirma já ter trabalho em vista, apenas desejam seguir na área escolhida. Outros dois 

revelam não saberem aonde e no que querem trabalhar, mas tem em planejamento o término da faculdade.  As 

conclusões permitem perceber que a maioria dos alunos que permaneceram encontra-se satisfeitos com os recursos 

que a universidade oferece e que aqueles alunos que tem seu acesso garantido tenham também assegurada à 

permanência, pois esta pesquisa revelou que de um universo de 24 ingressantes em 2009, apenas oito irão concluir 

seus cursos, ou seja, 30%. Por conseguinte ressalta-se a importância da continuidade deste investimento 

institucional, para que maiores e relevantes dados sejam apurados e discutidos tendo como escopo a qualificação do 

processo inclusão na UFSM. 
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Palavras Chave: Necessidades Educacionais Especiais. Inclusão. Ensino Superior 

 

Abstract 

In the last five decades the principle of equal conditions and opportunities for all has underlain many public policies 

and guiding many educational systems. Thus, the Federal University of Santa Maria - UFSM, Rio Grande do Sul , 

Brazil , established the Program of Affirmative Action for Racial and Social Inclusion for admission into the 

institution , regulated by Resolution 011 /2007 . Understanding how the topic of social relevance, interest in 

researching the topic of inclusion and affirmative action, this research was initiated in 2009. The objective of this 

investigation was to analyze how the process happened educational inclusion in higher education for students with 

disabilities and / or special educational needs. It is a qualitative and quantitative research, as it refers to a survey of 

documentary and statistical data for prior knowledge about the students and from this enrollment, there was a semi-

structured interview with these students. A technique for analyzing the data collected was based on Bardin 

(1995).Were actually interviewed eight students, and the results showed that the students themselves, even using the 

Resolution 011/07 ticket for the unaware, but know and interact with the Committee on Accessibility. Much 

considers that the courses are suitable for the inclusion process. Some teachers from a dialogue with the student or 

the student with the coordination made some kind of curricular adaptations. Students point to be the infrastructure of 

the main impediments to inclusion. There have been reports on the bias being shaped as a barrier. However, they 

found facilities like affirmative action, the relationship between teacher and student internal environment of the 

building. As for life after the end of the course , three students who will cite contests and intend to work in the area 

they graduate , but claims to have no job in sight, just want to follow in their chosen area . Two other shows do not 

know where and who want to work but have in planning the end of college. The findings allow to realize that most of 

the students who remained is happy with the resources the university offers and those students who have secured 

their access have also ensured the permanence , as this research revealed that a universe of 24 freshmen in 2009 , 

only eight will complete their courses ,30 % . Therefore emphasizes the importance of continuity of institutional 

investment, so that larger and relevant data are calculated and discussed having as scope the qualification process 

included in UFSM. 

 

Keywords:  Special Educational Needs. Inclusion. Higher Education 
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Introdução 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

LDBEN 9394/96 o Brasil acede à proposta da integração escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Desde sua publicação houve intensos debates e 

ponderações sobre a viabilidade de tal hipótese no interior da escola comum, 

culminando com a admissão, em muitas delas, de cláusulas em seus projetos político-

pedagógicos. Estas disposições afiançam a matrícula de alunos com necessidades 

especiais. Essas questões também vêm se projetando às universidades
72

, pois no Brasil 

muitas delas vêm avalizando o acesso às pessoas com deficiências e/ou necessidades 

educacionais especiais através de políticas de ações afirmativas.  

Recentemente foi aprovado o Decreto- Lei 7.824/12 que regulamenta a “Lei das 

Cotas”
73

. O decreto determina que as instituições federais de ensino superior 

(universidades e institutos) devem reservar no mínimo 50% das vagas para estudantes 

que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública com distribuição 

proporcional de vagas entre negros, pardos e indígenas. Neste novo decreto não há 

previsão de cotas para pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais 

especiais, cabendo às instituições de ensino médio e superior definir internamente tal 

reserva ou percentual. 

Embora se observe uma mudança nos documentos legais de muitas escolas e 

universidades brasileiras, o que se verifica ainda, é um embate entre a legislação 

educacional e os sistemas de ensino, traduzido por expressões de angústia e incerteza, 

para não dizer impotência, das redes de ensino em geral, e das escolas, universidades e 

professores em especial, para fazer impender esta proposição.  

                                                             
72 Em torno de 180 universidades, faculdades e/ou institutos federais oferecem algum tipo de cota racial ou social. 
Especificamente em relação às cotas para pessoas com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais 
podemos citar especificamente a Universidade Federal de Santa Maria- UFSM, a Universidade Federal do Paraná-
UFPR, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná-UFTPR Fonte: 
http://negrosnegrascristaos.ning.com/profiles/blog/show?id=2232714%3ABlogPost%3A212331&commentId=2232
714%3AComment%3A212311&xg_source=activity 
73 Lei 12.711/12 de 29 de agosto de 2012. 

http://negrosnegrascristaos.ning.com/profiles/blog/show?id=2232714%3ABlogPost%3A212331&commentId=2232714%3AComment%3A212311&xg_source=activity
http://negrosnegrascristaos.ning.com/profiles/blog/show?id=2232714%3ABlogPost%3A212331&commentId=2232714%3AComment%3A212311&xg_source=activity
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Há um discurso comum entre as escolas e a universidade
74

 que denota a 

ausência de uma formação própria para atender alunos com necessidades especiais: 

carecem de entendimento a respeito da concepção da proposta, a formação conceitual 

correspondente, a maestria do ponto de vista das didáticas e metodologias e a qualidade 

adequada para seu fazer de trabalho (por exemplo, uma carga horária irrisória e/ou 

turmas abundantes em número de alunos). A maior parte das/os professoras/es já em 

conhecimento de inclusão educacional expõem níveis inquietantes de stress (veja, a 

respeito, Naujorks, 2002), sobretudo devido à escassa formação anterior visando à 

habilitação para o ensino desse alunado.  

                                                             
74 Ver COSTAS, Fabiane Adela Tonetto ; AMARAL, Denise Santos ; SARZI, L. Z. . Confrontando e analisando os 
dados referentes à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior. In: II 
SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL -XII SEMINÁRIO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, 2012, VITÓRIA. ES. ANAIS DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2012-
11-13 

COSTAS, Fabiane Adela Tonetto ; HONNEF, C. . A educação especial na perspectiva inclusiva e suas implicações 
na formação e no trabalho dos professores. In: II SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL -XII 
SEMINÁRIO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2012, VITÓRIA. ES. ANAIS DO II SEMINÁRIO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2012. 

COSTAS, Fabiane Adela Tonetto ; DIAS, Marigeli Polidoro ; DILLEMBURG, Andréia Inês ; AMARAL, Denise 
Santos . As interfaces da educação inclusiva na Universidade Federal de Santa Maria. In: EDUCASUL 2011, 2011, 
Florianópolis, SC. ANAIS EDUCASUL 2011. Florianópolis, SC: EDUCASUL, 2011. v. 01. 

COSTAS, Fabiane Adela Tonetto ; DIAS, Marigel Polidoro ; DILLEMBURG, Andréia Inês ; AMARAL, Denise 
Santos ; SARZI, L. Z. . A percepção dos coordenadores de curso frente à educação inclusiva na Universidade Federal 
de Santa Maria. In: EDUCASUL 2011, 2011, Florianópolis, SC. ANAIS EDUCASUL 2011. Florianópolis, SC: 
EDUCASUL, 2011. v. 01 

COSTAS, Fabiane Adela Tonetto ; MOHR, Alana Claudia ; SARZI, L. Z. . A formação docente em diferentes 
espaços educacionais diante das interfaces da inclusão. In: XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA, 2011, Santa Fé. XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
Santa Fé, Argentina: Universidad Nacional del Litoral, 2011. v. 01. p. 1-15. 
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Entretanto não são apenas os professores que se percebem, de certa forma, 

impotentes. Também a escola como um todo (equipe pedagógica, recursos materiais, 

funcionários/as de apoio, etc.) vê-se como tal. Uma das indagações que ainda se ouve 

constantemente é: se já é complexo receber a disparidade do alunado “tradicional”, com 

tantos casos de alunos em condições problemáticas de aprendizagem em risco potencial 

de fracasso e exclusão escolar, como a escola e a universidade poderão dar conta da 

demanda extra do atendimento dos alunos com deficiência e/ou necessidades 

educacionais especiais?  

Logo, averigua-se, em geral, nas realidades escolares, seja no âmbito das escolas 

públicas ou particulares e nas instituições de ensino superior, um quadro de inquietação 

e incerteza diante do projeto político-pedagógico da inclusão, culminado pela ultima 

normativa que orienta os sistemas de ensino que se inscreve como a Política Nacional 

da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) que foi 

regulamentada pelo Decreto-Lei 7.611/11. 

De pronto ressalta-se que a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva estabelece como objetivo: 

 

...assegurar a inclusão educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento das habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: 

acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados 

do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até 

a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 75formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para 

a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, 

nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas (PNEEPEI, 2008, p.14) 

 

Nessa citação observa-se a delimitação de quem são os alunos chamados com 

deficiências e/ou necessidades educacionais especiais e a garantia de acesso destes a 

todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. 

                                                             
75 Grifo de minha autoria 
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 No entanto, segundo Sobrinho (2005, p.164) é preciso analisar o contexto em 

que o ensino superior está inserido, pois “uma universidade não está fora, separada, 

mas está dentro da tessitura complexa e contraditória da sociedade”.  

Nesse viés, de acordo com o autor acima referido, o ensino superior está 

permeado pelo contexto da globalização, o qual vem levando as universidades a 

desvalorizar sua tradicional finalidade76, de construção do conhecimento e formação 

como bens públicos, para fazer com que estes sejam pressupostos para o aumento da 

competitividade no mundo globalizado. 

Desse modo, é preciso resgatar, de acordo com o autor supracitado, o papel 

social do ensino superior e romper com barreiras que restringem o acesso a educação 

superior proposta pelas universidades a uma minoria da população. 

Assim, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), numa tentativa de 

minimizar a “exclusão” instituiu pela Resolução 011/07 da própria instituição o 

Programa das Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social, o qual se configura como 

um sistema de cotas
77

 que constitui da seguinte maneira as cotas para pessoas com 

deficiência e/ou necessidades educacionais especiais “Sistema Cidadão Presente B: para 

candidatos com necessidades especiais (5% das vagas em cada curso de graduação). 

Tal resolução foi aplicada nos programas de ingresso na UFSM a partir de 2008 

pelo processo de ingresso vestibular e em 2009, de forma mais abrangente, como 

vestibular e Programa de Ingresso ao Ensino Superior (PEIES), reingresso e 

transferência. Sendo assim, neste mesmo ano, devido à ampliação dos modos de acesso, 

surgiu o interesse em verificar como estaria acontecendo, se efetivando a inclusão dos 

alunos cotistas B na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, Brasil.  

                                                             
76 ...a formação de diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, o incentivo ao trabalho de pesquisa e à 
investigação cientifica, a promoção e divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, o estímulo ao 
permanente aperfeiçoamento cultural e profissional, bem como o conhecimento do mundo presente. (MOMBERG, 
2007, p.48  apud BRASIL, 1996). 
 
77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (RS). Resolução nº. 011/2007. Institui, na Universidade 

Federal de Santa Maria, o Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social e revoga a Resolução n. 

009/07. Santa Maria, 2007. Disponível em: http://w3.ufsm.br/prograd/downloads/res011_2007.pdf >.acesso em 

novembro de 2012. 
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Dessa forma, desde 2009 o Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia da 

Educação e Educação Inclusiva- GEPEIN, registrado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
78

, vem se propondo a investigar e 

analisar as diversas facetas no processo de inclusão dos alunos com NEE em diversas 

escolas da rede pública e na instituição supracitada. 

 Assim, objetivo desta investigação em particular foi analisar como aconteceu o 

processo de inclusão educacional na educação superior de alunos com deficiências e/ou 

necessidades educacionais especiais no ensino superior, mais especificamente na 

Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Trata-se de uma pesquisa 

qualiquantitativa, pois se refere a um levantamento de dados documentais e estatísticos 

para um conhecimento prévio a respeito dos alunos e, a partir deste arrolamento, 

realizou-se uma entrevista semi-estruturada com esses estudantes. A apreciação dos 

dados coletados pautou-se na Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2008). 

Contextualização Teórica 

Os fundamentos da abordagem histórico-cultural de Lev Vygotsky  mostram-se 

coerentes com os princípios da Educação Inclusiva, visto que considera a aprendizagem 

essencial para o desenvolvimento do ser humano, pautada nas interações sociais . As 

relações estabelecidas na Instituição escolar possibilitam o acesso aos conhecimentos e 

possibilitam às pessoas viverem em sociedade como cidadãos de direito. 

 De acordo com Vygotsky (1989) o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual o sujeito penetra na vida intelectual 

daquelas que a cercam. O desenvolvimento cultural é a principal fonte onde se torna 

possível a compensação da deficiência. 

 A aprendizagem escolar deve favorecer o desenvolvimento real (possibilidades 

que os alunos têm para realizarem sozinhas as tarefas) e o desenvolvimento proximal 

(possibilidades que se revelam quando as atividades são mediadas por um professor ou 

um colega experiente). O conhecimento ocorre a partir da ação ativa e interativa sobre a 

                                                             
78 http://dgp.cnpq.br/diretorioc/html/lider/index. jsp?id=3514821940003826&codrh=K4762392A2 
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realidade., as mudanças que ocorrem com as pessoas decorrem da interação destas 

com a própria história, cultura e sociedade em ações compartilhadas. 

Dessa forma, a psicologia de Vygotsky baseou-se em uma nova forma de 

compreender a relação entre sujeito e objeto no processo de construção do 

conhecimento. Utilizou uma abordagem interacionista para investigar o reflexo que o 

mundo exterior exerce no mundo interior dos indivíduos, a partir da influência mútua 

destes com a realidade. Assim, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funções 

mentais superiores e começa desde que a criança nasce.  

Desse modo,  

quem concebe a inclusão como pressuposto de desenvolvimento, como Vygotsky (1997), 

que já antevia o importante papel da coletividade como potencializadora da evolução das 

funções superiores em espaços educativos[ ] s. (COSTAS, 2012, p.11-12), [ ] o papel 

desenvolvente da coletividade reside em disponibilizar-se a incluir e interagir com todos 
aqueles que busquem educação, independentemente de credos, etnias, gênero, condições 

sociais, físicas, econômicas, emocionais e que, também, apresentarem necessidades 

educacionais especiais. (COSTAS, 2012, p.63) 

 

Portanto, o processo de inclusão é algo complexo que vem se estabelecendo na 

forma de organização da educação nacional e internacional e necessita de ações 

transformadoras, de perspectivas realistas frente à importância do direito de todos a uma 

educação de qualidade, valorizando a diversidade.  

Assim, nas últimas cinco décadas deste século o princípio da igualdade de 

condições e oportunidades para todos vem balizando muitas políticas públicas e 

orientando muitos sistemas de ensino. Gomes (2001) sustenta que ações afirmativas são 

políticas sociais de apoio e promoção de grupos socialmente fragilizados, visando a 

requerer sua integração social, e, consequentemente, a igualdade material. Além disso, 

as políticas visam objetivar e conferir o tratamento prioritário destinados a esse público 

que aqui especificadamente aos alunos que ingressam pelos Sistemas de Cotas. Isso 

significa repensar as políticas públicas para as minorias, valorizando ações que 

garantem o acesso e a permanência destas pessoas, que historicamente foram excluídas 

de vários espaços sociais.   
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Nesse contexto se destaca a relevância de estudos acerca das ações afirmativas 

e em que medida estes podem influenciar garantias na equiparação de oportunidades. 

Pode-se dizer que o conceito de “ação afirmativa” é novo nas Ciências Sociais e 

Humanas e desde a década de 1960 vem sendo discutido esse tipo de política pública. 

Enfim as ações afirmativas são um grupo de medidas sugeridas por determinadas 

instituições, dentre elas as de ensino superior. 

No Brasil, o debate sobre o sistema de cotas para o acesso às universidades teve 

início nos anos 90 e vem progressivamente sendo ampliado. Logo, o sistema de cotas é 

um mecanismo de ações afirmativas. 

Para Moreira (2005), a universidade tem o compromisso social e acadêmico de 

buscar um acesso mais democrático e de garantir a permanência de todos os estudantes, 

evitando as desigualdades que ocorrem ao longo da história. 

Com isso, é importante ressaltar a discussão sobre as cotas nas universidades 

públicas, sendo necessário refletir em que medida as políticas públicas na área 

educacional proporcionaram ou não até o momento, oportunidades iguais para todos os 

brasileiros na busca de uma educação superior de qualidade. 

Mattos (2004, p. 194) afirma: 

[...] a reserva de vagas nas universidades para grupos populacionais discriminados
79

, 
conhecida como sistema de cotas, configura-se como uma modalidade específica de um 

conjunto de políticas corretoras de desigualdades sociais setorizadas e batizadas com o 

nome de “ações afirmativas”. Portanto, conceber as cotas na esfera das ações afirmativas 
implica, necessariamente, conferir-lhes o mesmo estatuto de legitimidade social que 

desfrutam outras políticas públicas, cujos objetivos essenciais são a redução e a correção 

das desigualdades sociais, quaisquer que sejam elas. 

Assim, os contextos universitários em cooperação com os demais setores da 

sociedade devem investir também no desenvolvimento de “ações afirmativas” que 

venham de encontro as desigualdades no acesso ao mercado e ao exercício da cidadania, 

                                                             
6
 Serão considerados afro- brasileiros, para efeitos desta resolução, os candidatos que se enquadrarem como pretos e pardos, 

conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Além disso, o canditado, no ato da 

inscrição, deverá fazer autodeclaração do grupo racial a que pertence. 

7
 Estão aptos a candidatarem-se ás vagas os estudantes que tenham feito seus cursos fundamental e médio exclusivamente em 

escolas públicas. 
8
 Os candidatos deverão atender às normas do processo de seleção específico a serem estabelecidas em resolução própria.

 9
Os 

candidatos deverão atender às normas do processo de seleção específico a serem estabelecidas em resolução própria. 
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facilitando o acesso e a permanência do aluno com necessidade educacional especial 

(NEE) no ensino superior promovendo ações que favoreçam a inclusão. 

As ações previstas privilegiam o acesso e a permanência da pessoa com 

deficiência no ensino superior. Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Superior – SESU e da Secretaria de Educação Especial - SEESP, hoje 

SECADI, que criou o programa INCLUIR, visando o direito à educação superior para 

pessoas com deficiência, apoia programas ou projetos que garantam o acesso e 

permanência em igualdade de oportunidades para estudantes com deficiência, promove 

o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade conforme determinação do 

Decreto Presidencial nº. 5.296 de 2004. 

As propostas devem conter: a) Incentivo a ações de mobilização e sensibilização 

de instituições de ensino superior federais, com vistas à implementação de políticas de 

ações afirmativas e de eliminação da discriminação contra pessoas com deficiência; b) 

Contribuição para a equiparação de oportunidades de alunos com deficiência 

matriculados nas IFES; c) Adequação da estrutura física das IFEs, para que cumpram o 

disposto no Decreto Presidencial de nº. 5296, de 2004; d) Estímulo a execução de 

programas inovadores que unam ensino-pesquisa-extensão para promoção da 

Inclusão.A política deste Ministério tem se fundamentado no princípio da inclusão e da 

ética na diversidade com finalidade de lutar e efetivar o direito à educação dos alunos 

com NEE. 

A Portaria nº. 3.284, de 07 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas com deficiências para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições, institui direitos aos 

alunos com NEE.  

A educação inclusiva é um desafio, tarefa dos educadores, dos representantes 

governamentais e de todos os cidadãos, mas para se efetivar uma política inclusiva 

deve-se ir além da  análise e da aplicação de documentos legais como diz: 

Moreira (2005, p. 43): 
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[...] estes aparatos legais, sem dúvida, são importantes e necessários para uma educação 

inclusiva no ensino superior brasileiro, muito embora, por si só não garantam a efetivação 

de políticas e programas inclusivos. Uma educação que prime pela inclusão deve ter, 
necessariamente, investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de 

professores, em infra-estrutura para ingresso, acesso e permanência e estar atento a 

qualquer forma discriminatória.  

Cabe, portanto, aos educadores compreenderem a necessidade especial de cada 

aluno, procurando estratégias, situações que passam suscitar a aprendizagem e dar 

oportunidade para que eles façam descobertas, mas é fundamental que novas ações 

estejam fundamentadas em valores que desconsiderem qualquer forma de 

discriminação. 

A organização do processo seletivo para ingresso nas universidades é de 

responsabilidade de Comissões Permanente de Vestibular e Coordenação 95 

Pedagógica, havendo por parte das Universidades e Centro Universitário movimentos 

evidentes de que profissionais especializados organizam, orientam e supervisionam a 

aplicação das provas dos alunos com NEE. Cada instituição de ensino superior organiza 

as estratégias de ação dentro o Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 

dispõe sobre a Política nacional para a integração da pessoa com deficiência, consolida 

as normas de proteção, dando outras providências, na Seção II – da educação em seu 

artigo 27, respalda indicando que: “As instituições de ensino superior deverão oferecer 

adaptações de provas e apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador 

de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme as 

características da deficiência.” (p.258) 

Assim, os contextos universitários em cooperação com os demais setores da 

sociedade devem investir também no desenvolvimento de “ações afirmativas” que 

venham de encontro às desigualdades no acesso ao conhecimento à inserção no mercado 

de trabalho e ao exercício da cidadania, facilitando o acesso e a permanência do aluno 

com necessidade educacional especial (NEE) no ensino superior promovendo ações que 

favoreçam a inclusão. 

Contextualização Metodológica 
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Trata-se de uma pesquisa de caráter qualiquantitativo, qualitativo porque se 

caracterizou por um o estudo no qual se buscou elementos que retratassem a realidade, 

utilizando vários tipos de informações e informantes e apresentando no trabalho de 

pesquisa sob vários pontos de vista, destacando-se neste texto a visão dos estudantes. O 

enfoque quantitativo advém da utilização de estatísticas, com um caráter exploratório, 

isto é, estimulou os entrevistados a refletir sobre o tema apresentado. O instrumento 

utilizado para coleta de dado foi um questionário estruturado com dez questões 

respondidas por oito alunos dos cursos: Filosofia, Fisioterapia, Engenharia Elétrica, 

Zootecnia, Sociologia e Música, que ingressaram na Universidade Federal de Santa 

Maria, Brasil no primeiro semestre em 2009, pelo sistema de Cotas B (necessidades 

especiais de 5% das vagas em cada curso de graduação).  

Os demais alunos incluídos foram convidados a participar da entrevista, mas não 

quiseram colaborar com a pesquisa. Considera-se a entrevista livre para todos, com 

respeito às individualidades. Os nomes alunos participantes não são disponíveis por 

questões de sigilo e  análise  os relatos feitos pelos alunos através da Técnica de Análise 

de Conteúdo de Bardin (2008).    

O procedimento da aplicação do questionário visou um diálogo no espaço 

escolar universitário, com o objetivo de coletar o máximo de informações, que foram 

tabuladas quantitativamente e posteriormente uma análise qualitativa, referente às 

dificuldades encontradas nas práticas, nas aulas, nos estágios, na relação entre 

professor/aluno, coordenação/aluno, como estes alunos se sentem na instituição, como 

são recebidos, se conhecem a legislação que os ampara. 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Como a legislação e os movimentos inclusivos são recentes, até pouco tempo 

atrás não havia no ensino superior, muitos alunos com deficiência e/ou necessidades 

educacionais especiais. Entretanto, esse quadro tem mudado, pois cada vez mais pessoas 

com deficiência têm chegado às universidades. Nesse sentido o ensino superior 

enquanto um ambiente acadêmico agrega a diversidade, precisando criar políticas 



 

Parte II |Pág. 2259  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

voltadas não apenas às condições de acesso, mas também condições de acessibilidade 

ao conhecimento, apoio ao estudante, mudanças de atitudes.  

 Desse modo, as ações afirmativas são políticas que podem e devem servir a 

grupos historicamente excluídos, porém os registros das entrevistas revelam que quatro 

dos seis alunos entrevistados não conhecem a Resolução 011/2007, uns falam que não é 

necessário saber a respeito e um dos casos afirma que sua deficiência é visivelmente 

notada, então não procurou ler, apenas se acomodou no espaço. Porém um assegura com 

total certeza que conhece pelo site da universidade, e outro que “acha” que leu, mas não 

lembra sobre o que fala. 

 Foi perguntado se conhecem ou tiveram notícias da comissão de acessibilidade, 

quatro indicam que já tiveram, seja no dia que prestaram o vestibular, com  uma prova 

diferenciada e depois pelos professores, ou ainda porque recebem email de palestras, e  

dois não receberam nenhum apoio, mas sabem que a comissão de acessibilidade existe, 

mas nunca participaram ou foram ler a respeito. 

 Em relação ao apoio da instituição, todos recebem amparo dos professores e 

coordenação, porém, metade dos alunos afirma receber apoio principalmente em 

questões internas de infra-estrutura do prédio onde faz o curso. Além disso, receberam 

instrumentos como notebook para a realização das provas, banheiros adaptados que são 

de seu uso exclusivo já que, neste caso, é o único aluno com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais que está matriculado em um dos cursos que faz 

parte do prédio. No caso de um aluno com deficiência visual este recebe apoio do 

material, pois funcionários da comissão de acessibilidade e da instituição transcrevem as 

partituras em braile. Os demais alunos afirmam que não recebem apoio, relatam que não 

procuram esta assistência, pois suas deficiências não os impedem de nada, então não 

precisam de nenhum material ou instrumento específico, ou não é necessário o 

acompanhamento ou orientação de outra pessoa, porque para um dos estudantes o uso 

do aparelho auditivo é suficiente para acessar ao que precisa. 

 Em relação às condições físicas e curriculares para a inclusão, concordam que 

seu curso tem condições de receber alunos com deficiência física, pois tem estrutura 

física ampla onde os cadeirantes podem circular sem apertos, porém quando se trata da 
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questão curricular muitos cursos ainda devem fazer mudanças  como por exemplo nos 

estágios curriculares. 

 E, no que se refere ao diálogo para falar sobre suas dificuldades ao longo do 

curso, todos asseguram que conseguem ter uma boa relação, que procuram as 

coordenações e são bem recebidos, são ouvidos. Um dos acadêmicos ressalta “que quem 

procura a coordenação recebe um bom atendimento, não tem como a coordenação vir 

até os alunos porque eles não sabem o que cada um individualmente precisa, por isso os 

alunos devem procurar”. 

Por fim, dos oito alunos que se dispuseram a responder às questões, cinco 

responderam a questão pertinente a sua vida profissional futura. Como perspectiva 

depois do termino do curso, três alunos citam que querem fazer concursos, e pretendem 

trabalhar na área em que se formaram, mas nenhum afirma já ter trabalho em vista, 

apenas desejam seguir na área escolhida, e dois outros revelam que ainda não sabem 

aonde e o que querem trabalhar, mas tem em planejamento o término da faculdade, eles 

destacam que ainda faltam alguns semestres para acabar, de modo que faltam 

especificadamente os estágios. 

Considerações Finais 

Com a realização da pesquisa constatou-se que vinte quatro alunos ingressaram 

pelo sistema de cotas B no primeiro semestre de 2009, sendo que quatro deles tiveram o 

cancelamento da matrícula por não atenderem aos requisitos das contingências.  

Portanto desses vinte e quatro, onze permanecem como alunos regulares, apenas 

um oficialmente, conforme documentação fez a transferência interna por reopção de 

curso e oito deles abandonaram. Em relação aos que abandonaram, houve tentativas de 

contato por parte dos pesquisadores para saber as causas, mas não houve sucesso no 

retorno dessas informações. Extra oficialmente sabe-se que um caso de abandono 

deveu-se a barreiras atitudinais por parte do corpo docente em relação à pessoa que 

ingressou pela Cota B e que esta pessoa estaria fazendo um curso em área afim a do seu 

ingresso na UFSM numa instituição privada de ensino.  
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Entretanto, pode-se perceber que a maioria dos alunos que permaneceram e 

que efetivamente participaram dessa pesquisa encontra-se satisfeitos com os recursos 

que a universidade oferece, porém o sucesso dos processos inclusivos no ensino 

superior necessita caminhar progressivamente.  

O advento da política de cotas trouxe mudanças para a universidade, hoje é 

possível visualizar uma crescente diversidade, onde brancos, negros, índios, pessoas 

com necessidades especiais, tem a possibilidade de acessar o espaço universitário. Para 

que a inclusão se concretize é necessário um trabalho múltiplo, que vá além da sala de 

aula e sim envolva a universidade em geral, para que se compreenda o aluno e suas 

limitações e capacidades.  

Por conseguinte ressaltamos a importância da continuidade deste investimento 

institucional, para que maiores e relevantes dados sejam apurados e discutidos tendo 

como escopo a qualificação do processo inclusão na UFSM, Brasil e que aqueles alunos 

que tem seu acesso garantido tenham também assegurada à permanência, pois esta 

pesquisa revelou que de um universo de 24 ingressantes, apenas oito irão concluir seus 

cursos, ou seja, 30%. 
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Igarassu – Pernambuco. Brasil. 2013. 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo aborda a questão das alternativas terapeutas e educacionais, 

referente ao aluno com necessidades educacionais especiais e sua relação 

com o contexto educacional e social. Abordando a utilização da Arteterapia 

como forma de desenvolver potencialidades no sujeito, demostrando que a 

inclusão do aluno com NEE – Necessidades Educacionais Especiais no âmbito 

escolar e social e possível. Enfatizando o trabalho multidisciplinar em parceria 

com a família e a sociedade. 

 

Palavras chaves: Arteterapia. Psicoterapia, Inclusão Escolar. 

 

ABSTRACT 

 

This article addresses the issue of alternative therapists and educational 

for the student with special educational needs and their relationship to the social 

and educational context. Addressing the use of art therapy as a way to develop 

capabilities in the subject, showing that the inclusion of students with SEN - 

Special Educational Needs in schools and social as possible. Emphasizing 

multidisciplinary work in partnership with the family and society. 

 

Keywords: Art Therapy. Psychotherapy, School Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A experiência prática transitou pela necessidade de abrir um espaço que 

denominamos Oficina de Arteterapia, uma vez que na maioria das vezes não 

conseguíamos falar de conflitos pessoais, surgidos nos atendimentos psicoterápicos com 

crianças e adolescentes com NEE.  Portanto acreditando que o fazer artístico possibilita 

estabelecer novas conexões que facilitam a elaboração dos conflitos, tanto no plano 

interno quanto externo, surgiu a oficina de Arteterapia para tratar os mais diversos 

problemas, tanto de aprendizagem como também para as questões mais difíceis e 

traumáticas. Com isso percebemos que a Arteterapia proporciona uma visão mais rápida 

e profunda daquilo que sofrem os alunos, uma vez que seu instrumento é o símbolo e 

não somente as palavras. A Arteterapia neste sentido serve como mais um recurso de 

crescimento interior e emocional dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Os desafios são vários, principalmente na prática pedagógica, cabendo à 

psicologia e pedagogia neste contexto buscar alternativas para o processo de inclusão, e 

os desafios que nela se encontram. Em respostas a estes questionamentos, buscamos a 

arte, pois através dela o sujeito exprimir diversos elementos de sua experiência, para 

formar um todo significativo. Com isso percebemos que através da Arte o sujeito 

evidencia parte de si próprio, como pensa, como se sente e como vê o mundo que a 

circunda. 

No contexto escolar utilizamos a arte para auxiliar o desenvolvimento e a 

aprendizagem de alunos com NEE, promovendo a inclusão, proporcionando a eles os 

estímulos necessários para o desenvolvimento sensível e cognitivo, por meio de 

recursos expressivos e artísticos. 

Para Taterka (1993:p.12), “através de seu próprio trabalho a criança descobre 

que existem muitas linguagens, e que sentimentos e ideias podem ser expressos e 

comunicados por meio de linhas, formas e cores”. 
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O importante é permitir ao aluno com NEE o uso das Artes como meio de 

expressão criativa, através da liberdade de escolher, manipular, e explicar matérias, 

suportes e linguagens. A Arte para Educação Especial na perspectiva da inclusão estão 

relacionadas ao fato da Arte não propor modelos de Certo e Errado, de belo e não belo, 

ao contrario, um processo arteterapeutico trabalha a construção de si mesmo para o 

coletivo, incluindo a participação – a voz, o olhar, o tocar, o pensar/sentir – de si mesmo 

e do outro. Neste sentindo a artetrapia é multicultural, pois não apenas propõe o respeito 

às diferenças, mas reconhece os diversos modelos de perceber, agir, pensar, crer, 

avaliar, simbolizar, ler, criticar, fazer e refazer. O aluno com NEE é um sujeito 

concreto, histórico/social que constrói sua subjetividade – sua identidade – seu jeito de 

compreender e estar no mundo. 

A Arteterapia possibilita o aluno com NEE a viver momentos criativos, partindo 

do pressuposto de que todo ser humano é um ser criativo e que necessita desenvolver a 

sua criatividade para que possa se tornar um ser apto a lidar com as diversidades e 

adversidades em sua vida. 

Desta forma a Arteterapia é um instrumento importante na escola para que 

através de seus recursos se consiga promover a aceitação e inclusão do aluno em meio 

as suas diferenças. 

Jung (1992: p 76), afirma que “o professor exerce uma grande influencia sobre a 

criança e que ele pode perceber suas necessidades”. Sendo assim o arteterapeuta  passa 

a ser um facilitador dentro do contexto escolar, no processo de desenvolvimento 

sensível e cognitivo da criança e assim incluindo a criança ao meio social em que vive. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

ARTETERAPIA 
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O termo arte utilizado, não significa que tenhamos que seguir um modelo ideal 

referente ao belo, uma vez que o ideal artístico vai se modificando com passar do 

tempo. Não visando os mesmo objetivos exclusivos estéticos.  

Como o próprio nome sugere Arteterapia, é uma terapia através da arte. 

Envolvendo todas as modalidades expressivas de arte. É um processo terapêutico que 

utiliza qualquer expressão artística (pintura, musica, dança, teatro, etc.). Tendo ela por 

finalidade fazer com que o individuo entre em contato com seus conteúdos internos e 

muitas vezes inconscientes. 

No século XIX, segundo Païn, os psiquiatras já se interessavam nas produções 

plásticas feitas pelos pacientes psiquiátricos e mais adiante os pedagogos inovadores 

encorajaram a expressão criadora na criança, utilizando-se de métodos da pedagogia 

ativa. 

No Brasil, Nise da Silveira, desenvolveu seu trabalho com base nas teorias 

junguianas em 1946, provocando mudanças no ambiente hospitalar e também no universo 

mental dos pacientes internados no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, dando 

a oportunidade aos pacientes expressarem livremente seus tumultos emocionais. 

Para ser arte terapeuta não é necessário que o sujeito tenha nenhum domínio ou 

formação artística ou no caso do paciente não é necessário que tenha algum dom 

especifico. Portanto, em arteterapia, é preciso partir do pressuposto que arte ai trabalhada 

tem como objetivo a expressão do individuo, e não a obra em si, mas o processo de criá-la, 

a forma como o individuo lida com ela e o que ela expressa do criador dessa obra 

(Valladares, 2001).  

Com isso não queremos desconsiderar a importância da estética, uma vez que ela 

também deve ser considerada, já que ela nos revela os estados emocionais e o nível de 

desenvolvimento do seu criador. Independente da forma que a arte é empregada e com 

que objetivos, ela traz a expressão do individuo, proporcionando prazer e até mesmo a 

catarse, proveniente da própria criação, produção e apreciação da obra artística. 

São diversas as abordagens psicoterápicas que podem embasar o processo 

arteterapeutico. Nessa experiência nos respaldamos na abordagem junguiana. Carl 

Gustav Jung, não se deteve na psicopatologia, o que mais lhe importava era compreender 

o fundo humano que jazia em cada um, em cada fantasia, em cada psique. Ele partia do 
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principio da saúde e não da doença, concebendo o inconsciente como um órgão psíquico, 

e que como outro órgão do corpo, possui sua fisiologia própria e também adoece, 

desequilibra em momentos de crise. 

A Arteterapia junguiana, proporciona ao individuo a expressão de suas imagens 

internas e inconscientes. Com o surgimento dessas imagens na expressão artística, se faz 

presente à energia psíquica do individuo materializada em símbolos. Jung sempre foi 

sensível às imagens. Sendo assim ele próprio mergulhou em seu inconsciente, desenhando, 

modelando, dando formas a imagens advindas dai isso numa fase de sua vida (1913 - 

1917); fase que denominou como “confronto com o inconsciente”.  

Na abordagem junguiana, a Arteterapia, instrumentaliza a pessoa com matérias 

expressivas diversas e adequadas para que possa ocorrer a configuração de símbolos 

carregados de energia psíquica, através de sentimentos, emoções, sonhos, desejos, 

fantasiais, afetos e conflitos no meio exterior, possibilitando que esse individuo possa 

resgatar,  reconhecer, reconstruir e transformar conteúdos guardados em seu interior. 

A Arteterapia tem como objetivo atuar como catalisador, propiciando o processo 

terapêutico de forma que o individuo entrem em contato com conteúdos internos e, muitas 

vezes, obscuros para consciência, barrados normalmente por algum motivo. Através da 

Arteterapia, o individuo resgata o potencial criador, buscando a parte saudável do corpo, 

especialmente do cérebro, estimulando a autonomia e a transformação interna para sua 

reestruturação. 

A expressão artística é utilizada como instrumento terapêutico, permitindo o 

inconsciente expressar-se revelando aquilo que até então não era consciente, facilitando e 

enriquecendo o processo terapêutico. 

Para Jung (1985), a arte tem finalidade criativa e a energia psíquica consegue 

transformar-se em imagens que, através dos símbolos, coloca seus conteúdos mais internos 

e profundos do individuo, facilitando assim se reencontrar consigo mesmo. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLOGICA 
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Esta experiência originou-se da inquietação nos atendimentos psicológicos 

com alunos com NEE - Necessidade Educacionais Especiais. Sendo ela baseado em 

uma vivencia com crianças e adolescentes, com síndrome de Asperger, síndrome de Down, 

deficiência Mental e Surdez, atendidas no CREEI – Centro de Reabilitação e Educação 

Especial de Igarassu no Estado de Pernambuco, Brasil. Nesse contexto, buscava fazer 

uma relação da utilização da prática de arte com a aprendizagem dos alunos incluídos, a 

fim de demonstrar a aplicabilidade da inserção do aluno com NEE no âmbito escolar e 

social, visando assim, traçar um caminho entre a Psicoterapia, Arteterapia e Inclusão 

Escolar. 

A experiência deu-se através da minha atuação na área da Psicologia e da 

Pedagogia com a pedagoga Alexandra de Andrade. Juntas planejávamos e 

trabalhávamos em conjunto para implantação da oficina, a qual teve como inicio a 

montagem de bijuterias, (colares e pulseiras de continhas), em seguida partiu para as 

primeiras experiências com a decoupage em caixas de papelão e MDF. Crianças e 

adolescentes, com síndrome de Down, deficiência mental, surdez, múltiplas e 

transtornos globais do desenvolvimento, passaram a conviver juntas compartilhando 

materiais e construindo relações de afeto, reconhecimento do outro e elevação da 

autoestima.  

No CREEI, o atendimento com ARTETERAPIA tem servido para tratar os mais 

diversos problemas, tanto de aprendizagem como também para as questões mais difíceis 

e traumáticas, proporcionando uma visão mais rápida e profunda daquilo que sofrem os 

alunos, uma vez que seu instrumento é o símbolo e não somente as palavras. Utilizamos 

a ARTETERAPIA como mais um recurso de crescimento interior e bem-estar dos 

alunos com NEE. 

A importância maior está naquilo que a arte revela do inconsciente, melhorando 

o seu viver e o seu sentir. 

De acordo com o pensamento junguiano, devem-se observar os sonhos, pois são 

criações inconscientes que o consciente muitas vezes consegue captar, e que junto ao 

terapeuta, pode-se buscar sua significação. Para Jung, a arte tem finalidade criativa, e a 

energia psíquica, consegue transformar-se em imagens e através dos símbolos, 

colocarem seus conteúdos mais internos e profundos. 
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Com algumas dessas atividades os alunos se aquietam, desenvolvem a atenção 

e a concentração, estimula o raciocínio lógico, a habilidade com a Geometria, 

desenvolve a organização interna, o que reflete no seu exterior. 

A Arteterapia tem como lugar de muita eficácia no atendimento individual ou 

em grupos aos alunos que apresentam alguma dificuldade, seja ela de aprendizagem ou 

de ordem emocional e familiar. 

Por esta razão, o espaço de ARTETEAPIA do CREEI, não é de todo um lugar 

para se dar aulas, nem uma terapia ocupacional que tem como objetivo a distração. Ela é 

uma verdadeira “ferramenta” de busca sobre si mesmo, que pode ser praticado tanto em 

sessões individuais como grupos. 

Os encontros ocorrem uma vez por semana, onde cada aluno cria sua arte, dentro 

da proposta das técnicas da decoupage, patchcolagem, técnica do mosaico e pintura em 

telas tendo como referencia as obras de Romero Britto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a tarefa do psicoterapeuta/arteterapeuta e pedagogo será 

estabelecer conexões entre a arte produzida e a situação emocional do indivíduo. Essa 

forma de expressão é importante para o alívio do sofrimento psíquico, esteja o indivíduo 

mergulhado em problemas sérios ou apenas almejando explorar a si mesmo e a seus 

sentimentos. Neste caso usar-se-á como instrumento a arte objeto principal do trabalho 

com a arteterapia. Assim sendo, o trabalho elaborado traz uma percepção baseada no 

cognitivo-simbólico do sujeito levando-o a descobrir-se por meio de insights e 

favorecendo seu auto-crescimento psíquico. Com isso, a Arteterapia é uma forma de 

acessar informações contidas no inconsciente e colocá-las sobre o material expressivo, 

para que possam ser interpretadas e entendidas. Isso traz benefícios aos alunos com 

NEE, submetidos às intervenções de Arteterapia, ficando perceptível a diminuição da 

ansiedade e facilidade nas suas relações dia a dia, melhor dizendo no seu cotidiano. 

Ademais, o processo ajudou na elaboração simbólica dos conteúdos internos e 

inconscientes dos alunos. 
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Através desta vivencia foi possível evidenciar as mudanças significativas que 

ocorreram. A arte tem um impacto de forma sistêmica na vida das pessoas 

transformando suas relações com as outras pessoas e sua forma de enxergar o mundo. 

Visando o desenvolvimento do ser humano em sua condição sociocultural e natural. 

Favorecendo não somente o pensamento, como também o fortalecimento da intuição, 

intensidade dos sentidos e o desbloqueio dos sentimentos.  
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A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS  DO IFBA (CAMPUS 

SALVADOR)  

Telma Brito Rocha; Erivaldo Marinho 

RESUMO:  

 

Tomando a inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da 
sociedade brasileira, o governo brasileiro criou em 2000, o Núcleo de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Específicas (NAPNE) que faz parte de uma política da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, para a inserção das Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas – PNEE – (Deficientes, Superdotados/Altas 
Habilidades e com Transtornos Globais do Desenvolvimento) em cursos de formação inicial e 
continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  Assim, o NAPNE, do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Salvador, tem função de articular 
setores da instituição para  promoção de atividades inclusivas, voltadas para os alunos com 
necessidades educativas específicas. Este relato de experiência tem como objetivo 
compartilhar as ações pedagógicas  bem sucedidas de inclusão na nossa instituição. O projeto 
implementado prevê o desenvolvimento cognitivo de quarenta e dois estudantes matriculados 
em cursos de ensino médio (técnicos- integrado), subsequentes  (profissionalizantes) e 
superiores. A equipe é composta de nove Intérpretes  de Libras, duas Transcritoras de Braille, 
uma Ledora,  uma Professora de Português que ministra as aulas em Libras, um Professor de 
Libras, uma coordenadora do Núcleo, Pedagoga com Doutorado em Educação,  uma Psicologa 
e duas Estagiárias de licenciatura em Matemática. Os alunos com deficiência, visual, física, 
surdos, com transtornos globais do desenvolvimento, dos cursos de Ensino Médio (Integrados)  
e superiores permanecem em turno oposto de suas aulas para as monitorias  específicas de 
matemática, física, química e português, disciplinas com mais dificuldades; oficinas artísticas; 
as aulas de Português do currículo são ministradas em Libras para alunos surdos. Além disso, 
realizamos formação específica para docentes, acompanhamento dos conselhos de classe  
(diagnósticos e finais),  promovemos cursos sobre inclusão para comunidade escolar; reuniões 
mensais com equipe NAPNE e familiares/responsáveis. Resultados tem promovido, melhor 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, proporciona maior independência, qualidade de vida e 
inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, habilidades de seu 
aprendizado, integração com a família, amigos e toda comunidade escolar. 

 

Palavras Chave: Inclusão; atendimento pedagógico; aprendizagem. 
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ABSTRACT: 

 

TEACHING EXPERIENCE CORE SERVICE FOR PEOPLE WITH NEEDS OF IFBA (CAMPUS 

SALVADOR) 

 

Taking social inclusion as a key factor for equity and development of Brazilian society , the 
Brazilian government created in 2000 , the Center for the Assistance of Persons with Special 
Needs ( Napne ) that is part of a policy of the Department of Professional and Technical 
Education of the Ministry of education , for the insertion of Persons with Specific educational 
Needs - PSENs - ( Disabled , Gifted / High Ability and Pervasive Developmental Disorders ) in 
initial training courses and continuous technical , technological degrees , bachelor degrees and 
postgraduate courses of the Federal Network Professional Education , Science and Technology 
. Thus Napne , Federal Institute of Education Science and Technology of Bahia , Salvador 
campus , has function of articulating sectors of the institution for the promotion of inclusive 
activities , geared for students with special educational needs . This experience report aims to 
share the pedagogical practices of successful inclusion in our institution . The project 
implemented provides the cognitive development of forty-two students enrolled in high school 
( technical - integrated) , subsequent ( vocational ) and higher. The team consists of nine 
Pounds interpreters , Braille transcribers two , one Ledora a Portuguese Teacher who teaches 
classes in Pounds , a Teacher Pounds a coordinator of the Center , Educator Doctorate in 
Education with a Psychologist and two interns degree in Mathematics . Students with 
disabilities , visual , physical , deaf, pervasive developmental disorders , courses High School ( 
Integrated ) and higher remain shift opposite of their classes for specific tutoring math , 
physics, chemistry and Portuguese , with more disciplines difficulties ; artistic workshops , 
classes Portuguese curriculum are taught in pounds for deaf students . In addition , we 
conducted specific training for teachers , monitoring of class councils ( diagnoses and final ) , 
promote courses on inclusion to the school community ; Napne monthly meetings with staff 
and family / caregivers . Results have promoted better cognitive development of students , 
providing greater independence , quality of life and social inclusion , through the expansion of 
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its communication, mobility , learning their skills , integration with family , friends and the 
whole school community . 

 

Keywords: Inclusion; pedagogic approach, learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da 

sociedade brasileira, hoje, requer que os educadores estejam, permanentemente, informados 

sobre os processos educacionais e necessidades específicas das pessoas com deficiência e das 

possibilidades das tecnologias da informação e da comunicação estarem a serviço da criação e 

aperfeiçoamento de tecnologias assistivas, proporcionando, à pessoa com deficiência maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, 

mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração 

com a família, amigos e sociedade. 

A sociedade, no seu dia-a-dia, precisa se adaptar às necessidades das pessoas com 

deficiência, dividindo espaços com igualdade e, principalmente, com respeito e 

aceitação às diferenças. As formas limitadas como as escolas e instituições ainda atuam, 

têm levado grande parcela dos alunos à exclusão, principalmente das minorias - sejam 
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elas sociais, sexuais, de grupos étnicos ou de pessoas com deficiência. A base da 

inclusão consiste no conceito de que toda pessoa tem o direito básico à educação e que 

esta deve levar em conta seus interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem. 

De acordo com estudos de Fortes (2005) é através de Instituições de ensino 

regular que se devem combater as atitudes discriminatórias, propiciando condições para 

o desenvolvimento de comunidades integradas, que é à base da construção da sociedade 

inclusiva e consequentemente obtenção de uma real educação para todos.  

Embora, a implementação dessa sociedade inclusiva esteja apenas começando, a 

consecução do processo de inclusão de todos os alunos na escola básica ou no ensino 

superior não se efetua apenas por decretos ou mesmo leis, pois requer uma mudança 

profunda na forma de encarar a questão e de propor intervenções e medidas práticas 

com a finalidade de transpor as barreiras que impedem ou restringem o acesso e 

permanência de pessoas com deficiência. 

   Nesse sentido, o Ministério da Educação do Brasil, criou dentro das instituições federais de 

ensino, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), que faz 

parte de uma política coordenada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

próprio Ministério, criada em 2000, visando à inserção das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – PNEE – (Deficientes, Superdotados/Altas Habilidades e com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, 

técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  

  Assim, o NAPNE, do campus Salvador, tem função de articular setores da instituição nas 

atividades inclusivas, voltadas para as pessoas com necessidades educativas específicas, além 

da criação na instituição da “cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade 

e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, atitudinais e 

linguística”.  

  Nosso compromisso, é, conjuntamente com Diretoria Geral (DG), Departamento de 

Administração (DEPAD), Diretoria de Ensino (DE), e Departamento Pedagógico e de Assistência 

ao Estudante (DPAE), promover condições de acesso e permanência dos alunos com 
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deficiência, minimizar as barreiras arquitetônicas e curriculares, identificar e avaliar as 

soluções de tecnologias computacionais existentes para apoio da aprendizagem do aluno 

com deficiência, a fim de que o mesmo possa desenvolver suas atividades didático-

pedagógicas e proporcionar maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através 

da ampliação de sua comunicação, mobilidade, habilidades de seu aprendizado, trabalho e 

integração com a família, amigos e sociedade. 

  Nesta caminhada, precisamos cada vez mais estabelecer uma escuta sensível sobre o 

trabalho dos professores e técnicos, do nosso Campus; promover formação, pesquisa, 

extensão; estabelecer colaboração de todos para o acolhimento de projetos e ações, que 

possam ser desenvolvidos conjuntamente.  

O relato de experiência tem como objetivo compartilhar as ações pedagógicas  

bem sucedidas, bem como obstáculos que precisaremos ainda vencer para 

desenvolvimento de nossa política de inclusão na instituição. O projeto implementado 

prevê o desenvolvimento cognitivo de quarenta e dois estudantes matriculados em 

cursos de ensino médio (técnicos- integrado), subsequentes  (profissionalizantes) e 

superiores. A equipe é composta de nove Intérpretes  de Libras, duas Transcritoras de 

Braille, uma Ledora,  uma Professora de Português que ministra as aulas em Libras, um 

Professor de Libras, uma coordenadora do Núcleo, Pedagoga com Doutorado em 

Educação,  uma Psicologa e duas Estagiárias de licenciatura em Matemática. Os alunos 

com deficiência, visual, física, surdos, com transtornos globais do desenvolvimento, dos 

cursos de Ensino Médio (Integrados)  e superiores permanecem em turno oposto de suas 

aulas para as monitorias  específicas de matemática, física, química e português, 

disciplinas com mais dificuldades; oficinas artísticas; as aulas de Português do currículo 

são ministradas em Libras para alunos surdos. Além disso, realizamos formação 

específica para docentes, acompanhamento dos conselhos de classe  (diagnósticos e 

finais),  promovemos cursos sobre inclusão para comunidade escolar; reuniões mensais 

com equipe NAPNE e familiares/responsáveis.  

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  
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 As últimas décadas foram marcadas por movimentos sociais importantes, organizados 

por pessoas com deficiência e por militantes dos direitos humanos, que conquistaram o 

reconhecimento do direito das pessoas com deficiência à plena participação social. Essa 

conquista tomou forma nos instrumentos internacionais que passaram a orientar a 

reformulação dos marcos legais de todos os países, inclusive do Brasil. Ao concordar com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e ao 

mostrar consonância com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, o Brasil 

fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo. Esses documentos ressaltam 

que os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo que 

tenham em vista toda gama das diferentes características e necessidades dos alunos. Dentre 

os principais instrumentos nacionais que orientam a educação para uma aproximação 

sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica da educação inclusiva, destacam-se: 

Constituição federal, Título VIII, artigo 208 e 227; 

Lei nº. 7.853/89. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, 

assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais; 

Lei nº. 10.098/00. Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras 

providências. 

Lei 10.172/01 que aprova o Plano Nacional de Educação e estabelece objetivos e metas para a 

educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; 

Decreto nº. 5.296/04. Regulamenta as Leis nº. 10.048/00, que dá prioridade de atendimento 

às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências. 

Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

Decreto nº. 3289/99 que regulamenta a Lei nº. 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá 

outras providências; 
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Portaria MEC nº. 1.679/99. Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras 

de deficiência para instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de 

credenciamento de instituições; 

 Apesar de existirem dispositivos legais desde a constituição de 1988, onde se 

estabelece normatização, de modo que se assegure a equidade de oportunidades e a 

valorização da diversidade ético-político de todos, nas diferentes esferas de poder, é somente, 

a partir de 1996, com a lei n. 9394/96, que  as instituições de educação básica e superior mais  

especificamente  começam a discutir a questão,  já que a legislação ora citada, estabelece 

responsabilidades bem definidas para a  operacionalização de ações dirigidas a inclusão do 

aluno  com deficiência  em instituições de ensino. 

 Com o considerável número de dispositivos legais na forma de Leis, Decretos, 

Portarias, Resoluções e Instruções no âmbito da Legislação Federal, as principais, elencadas 

acima, estas instituições começam a organizar-se com relação ao ingresso desse alunado. A 

circular n°277 MEC/GM a exemplo sugere os encaminhamentos que cada instituição de ensino 

superior deva ter para o processo de ingresso do aluno com deficiência, sobretudo na seleção 

pública por meio do vestibular, e chama a atenção para que as mesmas desenvolvam ações 

que possibilitem a flexibilização dos serviços educacionais, de infra-estrutura, de capacitação 

de recursos humanos, de modo que atendam uma permanência de qualidade a esses alunos.   

 No entanto, vai ser a Portaria 3.284/2003 MEC/GM que revogou a Portaria MEC n° 

1.679/1999, que determinará os principais requisitos de acessibilidade a pessoas com 

deficiências para que as instituições possam solicitar processos de autorização, 

reconhecimento de cursos e credenciamento. Por meio desta, o cumprimento das normas, se 

encontra periodicamente atrelada à condição de avaliação da instituição.  

 A partir desta determinação legal, diretamente relacionada à sua autorização de  

funcionamento, é que muitas  Instituições que ofertam ensino superior,  começaram a criar 

ações que garantam acessibilidade em sua estrutura arquitetônica, embora, segundo pesquisa 

realizada pelas autoras deste texto, e tratada a seguir, em uma instituição federal de ensino, 

revelem  que o atendimento apenas a infra-estrutura espacial, não conseguem minimizar a 

exclusão destes alunos no ensino superior, aspectos como as condições didático-pedagógica 

de trabalho de professores,  comprometido pela falta de tecnologias de ajuda para 
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operacionalização de um processo de aprendizagem e inclusão deste aluno de modo pleno, 

se encontra entre as principais obstáculos verificadas em seu estudo. 

Sendo assim, o Ministério da Educação tem que criar além de 

legislação, programas que permitam a aquisição de materiais 

tecnológicos, e capacitação docente para o desenvolvimento da 

educação superior do deficiente.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A proposta metodológica para o desenvolvimento deste trabalho se situa numa 

abordagem qualitativa, uma vez que descreve a complexidade de determinado 

problema, analisa a interação de certas variáveis, compreende e classifica processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais. Segundo André e Ludke (1986) “essa abordagem 

de pesquisa tem preocupação maior com o processo do que com o produto”. (p.44)  

A observação participante  foi escolhida pelo fato de propiciar rápido acesso a 

dados sobre situações habituais em que os membros das comunidades se encontram 

envolvidos, possibilita o acesso a dados que a comunidade ou grupo considera de 

domínio privado bem como, captar as palavras de esclarecimento  que acompanham o 

comportamento dos observados.  

 A opção pela utilização do grupo focal como técnica de coleta de dados deu-se 

pelo fato de favorecer a discussão de experiência diversas, permitindo a interação grupal 

de valores básicos, que subsidiam as opiniões dos envolvidos.  Essa escolha, leva em 

conta, a complexidade do serviço prestado  e seus referenciais associados.  

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
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O trabalho do NAPNE no IFBA, campus Salvador, vem sendo desenvolvido 

desde 2008, quando chegou o primeiro aluno com deficiência auditiva. Sua matrícula 

em curso profissionalizante, provocou a Instituição no sentido de  criar atendimento 

pedagógico específico. De lá para cá, foi criada uma sala para desenvolvimento das 

atividades para alunos com deficiência, realizada a contratação de interprete de libras, 

Transcritor de braile. Em janeiro de  2013, implementamos  um projeto de 

desenvolvimento cognitivo de quarenta e dois estudantes matriculados em cursos de 

ensino médio (técnicos- integrado), subsequentes  (profissionalizantes) e superiores. A 

equipe é composta de nove Intérpretes  de Libras, duas Transcritoras de Braille, uma 

Ledora,  uma Professora de Português que ministra as aulas em Libras, um Professor 

de Libras, uma coordenadora do Núcleo, Pedagoga com Doutorado em Educação,  uma 

Psicologa e duas Estagiárias de licenciatura em Matemática. Os alunos com deficiência, 

visual, física, surdos, com transtornos globais do desenvolvimento, dos cursos de 

Ensino Médio (Integrados)  e superiores permanecem em turno oposto de suas aulas 

para as monitorias  específicas de matemática, física, química e português, disciplinas 

com mais dificuldades; oficinas artísticas; as aulas de Português do currículo são 

ministradas em Libras para alunos surdos. Além disso, realizamos formação específica 

para docentes, acompanhamento dos conselhos de classe  (diagnósticos e finais),  

promovemos cursos sobre inclusão para comunidade escolar; reuniões mensais com 

equipe NAPNE e familiares/responsáveis.  

Inicialmente realizamos entrevista com o total de aluno com deficiência na 

instituição,  buscamos a  identificação dos aspectos relacionados ao seu processo de 

escolarização básica, procurando conhecer se às práticas educativas foram inclusivas. 

Depoimentos divergiram entre os entrevistados – aqueles oriundos de escolas privadas 

relataram que foram bem acolhidos pelos seus professores e colegas durante o 

período que estiveram no ensino fundamental e médio. Os oriundos de escolas 

públicas inclusivas não contaram com o mesmo apoio pedagógico. 
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Foi unânime entre todos os alunos entrevistados a opinião sobre o bom atendimento 

às suas necessidades especiais no processo seletivo do vestibular de nossa instituição. Houve 

ampliação do tempo de prova, prova em braile, adaptações de rampas, sanitários, e mobiliário.  

    Observou-se que, a permanência do aluno com deficiência na instituição tem sido 

promovida, através do trabalho do NAPNE, das orientações pedagógicas e a 

sensibilização de professores, diretoria de ensino, coordenadores de curso. 

  Como podemos verificar, além de demandas materiais, ainda existem questões 

ligadas às práticas pedagógicas dos professores se fazem necessárias. A formação de 

professores das áreas técnicas,  geralmente, não contam com disciplinas que preparem 

para o ensino em seus currículos. Por isso, os professores desconhecem as questões 

relacionadas às necessidades educativas específicas.  

            Para González (2002) qualquer aluno sendo formado para ser professor deveria 

receber uma adequada preparação básica, que lhe proporcionasse algumas estratégias 

para desenvolver seu trabalho com alunos que apresentam necessidades específicas, de 

modo a poder oferecer-lhes respostas adequadas em habilidades e atitudes relacionadas 

às situações cotidianas. O autor entende que “[...] os objetivos da formação inicial 

deveria incluir dimensões relativas aos conhecimentos, destrezas, processo de atenção à 

diversidade dos alunos (p. 245).  

 Nesse sentido, criamos algumas orientações para os professores pois muito do 

preconceito existente na sociedade é sustentado por mitos que surgiram por ideias 

errôneas oriundas do senso comum. Assim, faz-se necessário desmistificar alguns mitos 

concernentes às pessoas com deficiência
80

. Para efeito legal, o Decreto 5.296/2004 

define as deficiências com a seguinte descrição: Deficiência Física: Alteração completa 

ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 

da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, (paralisia da cintura para 

baixo), monoplegia (paralisia em um membro do corpo), monoparesia, tetraplegia 

(paralisia do pescoço para baixo), tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

Hemiparesia (paralisia na metade do corpo), ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

                                                             
80

  Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função  psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano (art. 3°, I, do  Decreto. Nº. 3.298, de dezembro de 1999) 
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adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções.  

DICAS DE CONVIVÊNCIA / COMUNICAÇÃO: 

 A cadeira de rodas ou muletas é quase uma extensão do corpo de seu usuário. Quando 

for empurrar a cadeira de rodas, pergunte antes se ela deseja e como você deve proceder para 

fazê-lo. No caso de muletas pergunte antes também, pois você poderá dificultar ao invés de 

auxiliar. 

 Tome cuidado ao empurrar a cadeira de rodas para não bater nas pessoas da frente e 

nem esbarrar por onde anda. Se estiver andando com uma pessoa com dificuldades de 

locomoção, tente acompanhar o seu passo. 

 Se a pessoa fala com dificuldades, ela sabe que pode não ser entendida na primeira 

vez, então não se intimide em dizer que não conseguiu compreender e que gostaria que ela 

repetisse. 

 Na subida, as cadeiras de rodas manuais são mais pesadas e a sua ajuda nesta hora é 

importante, mas não se esqueça de perguntar se a pessoa deseja ser auxiliada. 

 Deixe as muletas ao alcance das mãos, para facilitar que a própria pessoa a pegue. 

 Caso esteja carregando as pastas, cadernos e material, pergunte-a se quer que você a 

auxilie. 

 Quando for conversar por mais tempo com uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, o 

mais conveniente é que você se sente na mesma altura dela para conversar, pois ela não 

precisaria ficar olhando para cima, o que é cansativo. 

 Quando a pessoa com limitações locomotoras apresentar dificuldades para articular as 

palavras, o mais importante é que você tenha uma atitude de tranqüilidade para tentar 

compreendê-la, pois ela tentará se fazer entender. 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 Pessoa com perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 

 Surdo ou Deficiente Auditivo? 
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Existe uma diferença entre Surdo e Deficiente Auditivo na perspectiva sócio-cultural. 

De acordo com o Decreto 5.626 de 22/12/2005, Art. 2, Surdo é aquele que, “por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 

uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. Neste sentido a surdez é 

descrita como se constituindo em uma identidade cultural, onde 

impera a diferença, fundada no uso de uma língua própria, não 

oral/auditiva, mas visual/motora - a língua de sinais. Assim, as 

pessoas Surdas buscam a identidade social entre os seus, sua 

legitimação como comunidade linguística diferenciada.  

A língua de sinais é a forma de comunicação das pessoas 

Surdas. Assim como as línguas orais, as línguas de sinais não são 

universais: cada país tem a(s) sua(s) língua(s) de sinais. No Brasil, 

temos duas línguas de sinais: Língua de Sinais Kaapor Brasileira - LSKB81 e a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, usada nos centros urbanos. A LIBRAS é oficializada como segunda língua oficial 

do Brasil, e segundo a Lei 10.436 de 24/02/2002, LIBRAS é “forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil”. 

O Deficiente Auditivo, de acordo com o mesmo Decreto 5.626 de 22/12/2005, Art. 2º, 

Parágrafo único, é aquele individuo que possui “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz 

e 3.000Hz.” Na maior parte dos casos, os deficientes auditivos adquirem a língua oral de sua 

comunidade e se comunicam por meio desta, não utilizando, necessariamente, a língua de 

sinais. 

Infelizmente há muito tempo termos como Surdo-mudo, mudo ou mudinho são 

utilizados para denominar a pessoa Surda. O fato de a pessoa ser surda, não significa, 

                                                             
81

  Essa língua também é conhecida por Língua de Sinais Urubu-Kaapor. É uma língua de sinais 
utilizada pela etnia indígena brasileira dos urubu-caapores que vivem no sul do estado do Maranhão, no 
Brasil. A tribo Urubu- Kaapor possui uma relação de um surdo para cada grupo de 75 não-surdos.2 Esta 
alta percentagem de surdez faz com que tanto surdos quanto não-surdos da tribo aprendam a língua de 
sinais de modo a se comunicar no seu cotidiano. 
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necessariamente, que ela é muda. Quando não falam, não quer dizer que não tenham a 

capacidade para falar. Na maioria das vezes, não consegue articular os sons por não ser 

capaz de ouvir e ter o mecanismo de realimentação auditiva funcionando naturalmente. Com 

um acompanhamento especializado, a fala pode ser desenvolvida e treinada, mas seu 

desempenho vai depender, em geral, do resíduo auditivo existente em cada caso. 

 

DICAS DE CONVIVÊNCIA / COMUNICAÇÃO  

 

 Nunca e jamais grite; pois ele não escuta e se o mesmo estiver usando aparelho ou 

prótese auditiva, que funcionam como amplificador de som, seu grito gerará um grande 

desconforto. 

 Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em 

você, acene para ela ou toque em seu braço levemente. Nunca bata de forma abrupta, pode 

ser irritante.  

 Quando estiver conversando com um deficiente auditivo que saiba fazer leitura labial, 

fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas não exagere. Use a sua velocidade 

normal, a não ser que ele peça para falar mais devagar. Faça com que a sua boca esteja bem 

visível. Gesticular ou segurar algo em frente à boca dificulta a leitura labial.  

 Nem sempre a pessoa surda ou deficiente auditivo tem uma boa dicção. Se tiver 

dificuldade para compreender o que ela está sendo dito, não se acanhe em pedir para que 

repita ou mesmo escreva.  

 Quando falar com uma pessoa surda, tente ficar em um lugar iluminado. Evite ficar 

contra a luz (de uma janela, por exemplo), pois isso dificulta ver o seu rosto. 

 Tente usar qualquer forma de gesticulação de seu conhecimento. Se a pessoa surda 

tiver dificuldade em entender, avisará. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas e 

estimuladas. 

 Seja expressivo ao falar. Como as pessoas surdas não podem ouvir mudanças sutis de 

tom de voz que indicam sentimentos de alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade, as expressões 

faciais, os gestos e o movimento do seu corpo ajudarão nesse processo de comunicação. 

 Mantenha sempre contato visual enquanto estiver conversando. Se você desviar o 
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olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa já tenha terminado.  

 Dirija-se à pessoa surda, não ao tradutor/intérprete de Libras, quando a pessoa 

surda estiver acompanhada de um. 

 Se for absolutamente necessário, comunique-se através de anotações escritas. 

 Como o importante é a comunicação, você pode fazer perguntas cuja resposta seja 

sim/não. Se possível, ajude a pessoa surda a encontrar a palavra certa, assim ela não precisará 

de tanto esforço para passar sua mensagem.  

 

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA 

 

 Procure elaborar atividades com ilustrações (quanto mais concreto e ilustrado, melhor 

será a compreensão). 

 Utilização de recursos de informática para auxilio da aprendizagem (CD com jogos 

educativos e específicos para deficientes auditivos). 

 Forneça uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da 

terminologia técnica utilizada na disciplina, para o aluno tomar conhecimento das 

palavras e do conteúdo da aula a ser lecionada. 

 Forneça uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da 

terminologia técnica utilizada na disciplina, para o tradutor e intérprete de Libras do 

NAPNE tomar conhecimento das palavras e do conteúdo da aula a ser lecionada. 

 Quando utilizar o quadro ou outros materiais de apoio audiovisual, primeiro exponha 

os materiais e só depois explique ou vice-versa (ex: escreva o exercício no quadro ou 

no caderno e explique depois e não simultaneamente). 

 Para facilitar a comunicação entre você e o aluno Surdo, tente aprender alguns sinais 

para uma melhor relação. Em caso de dúvida, peça ajuda ao tradutor e intérprete de 

Libras. 

 Escreva no quadro datas e informações importantes, para assegurar que foram 

entendidas.  

 Na aplicação das avaliações de aprendizagem  sempre forneça uma cópia da avaliação 

para o tradutor e intérprete de Libras para que seja realizada a tradução das questões 

para os alunos Surdos. 
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 Deve-se considerar que a pessoa surda educada na língua de sinais, necessariamente 

sofrerá influências desta na sua produção escrita, tornando necessário o 

estabelecimento de critérios diferenciados de correção de provas discursivas e de 

redações, a fim de proporcionar tratamento isonômico aos alunos Surdos. Nesse 

sentido, deverão ser instituídos critérios que valorizem o aspecto semântico 

(CONTEÚDO) e sintático em detrimento do aspecto estrutural (FORMA) da linguagem, 

fazendo-se a distinção entre “conhecimento” e “desempenho linguístico”.  

 Em certos casos, conceder maior tempo para o término das atividades propostas, 

exercícios, avaliação da aprendizagem, entre outros. 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

das condições anteriores. 

 

DICAS DE CONVIVÊNCIA/ COMUNICAÇÃO  

 

 Se estiver com uma pessoa cega durante a refeição, pergunte se quer auxílio para 

cortar a carne ou adoçar o café e explique a posição dos alimentos no prato; 

 Não deixe de oferecer auxílio a uma pessoa cega que queira atravessar a rua; 

 Não guie a pessoa cega empurrando-a ou puxando-a pelo braço. Basta deixá-la segurar 

seu braço, que o movimento de seu corpo lhe dará a orientação de que precisa;  

 Ao notar uma pessoa cega sozinha, identifique-se sempre ao aproximar-se dela. Nunca 

faça brincadeiras, como dizer “adivinhe que é?”;  

 Se observar aspectos inadequados quanto à aparência de uma pessoa cega, não tenha 
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receio de avisá-la, discretamente, a respeito da roupa (meias trocadas, roupas pelo avesso, 

zíper aberto, etc); 

 Se você convive com uma pessoa cega, nunca deixe uma porta entreaberta. A porta 

deve ser totalmente aberta ou completamente fechada. Além disso, conserve os corredores 

livres de obstáculos, avise se a mobília for mudada de lugar; 

 Se você for apresentar uma pessoa cega a alguém, ou vice-versa, evite que ela estenda 

a mão em direção contrária à outra pessoa; 

 Ao conversar com uma pessoa cega, fale sempre diretamente com ela e nunca por 

intermédio de intérprete ou acompanhante. A pessoa cega pode ouvir tão bem ou melhor do 

que você.  

 Não trate as pessoas cegas como seres inferiores. Elas têm interesses no ambiente em 

seu entorno, e podem gostar de fazer amizades, de ler, de ouvir e trocar ideias. 

 

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA 

 

 Os livros didáticos são ilustrados com desenhos, gráficos, cores, diagramas, fotos e 

outros recursos inacessíveis para os alunos com limitação visual. A transcrição de um texto ou 

de um livro para o sistema Braille tem características específicas em relação ao tamanho, à 

paginação, à representação gráfica, aos mapas e às ilustrações devendo ser fiel ao conteúdo. A 

adaptação parcial ou integral de textos é complexa, assim ao recomendar leitura, forneça o 

texto com antecedência para o transcritor de BRAILE do NAPNE para que este possa realizar a 

transcrição em tempo hábil. 

 Pergunte ao aluno quais são as possibilidades e necessidades dele. 

 Em caso de aluno com baixa visão forneça a avaliação em letra ampliada.  

 Os alunos com deficiência visual têm direito a memória da aula (gravação do áudio do 

professor, dos slides e demais anotações). 

 Em certos casos, conceder maior tempo para o término das atividades propostas, 

exercícios, avaliação da aprendizagem, entre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Resultados desde trabalho nos indica que o caminho mais efetivo para 

atendimento educativo adequado para a permanência dos estudantes com deficiência 

na nossa instituição é o apoio pedagógico especializado. Isto já é um dos nossos 

sucessos, a atuação do interprete de libras, transcritor de braille, a adaptação dos 

recursos pedagógicos. As orientações que adotamos para o trabalho com alunos com 

deficiência, explicitadas acima, tem oportunizado melhor atendimento às necessidades 

pedagógicas e ampliação da comunicação. No entanto, sabemos das nossas limitações, 

é preciso ainda que a instituição promova concurso a contratação de equipe de saúde 

multidisciplinar para colaborar com a equipe pedagógica. 

  O pouco número de estudantes que têm acesso ao campus em estudo, ainda é 

insignificante,  em face ao número de estudantes que tem a instituição, 

aproximadamente 2.000 alunos. Verifica-se, assim, que além de uma política de 

permanência, a instituição deve promover uma discussão na sociedade sobre a política 

de acesso ao ensino, oportunizando alternativas, tais como curso de pré-vestibular, 

entre outras ações, que minimizem a falta de oportunidade desses estudantes 

excluídos de contextos educativos regulares.   

  Neste sentido, constatamos que devemos continuar a promover a sensibilização 

de equipes  dos diferentes cursos, dos professores e dos funcionários técnico-

administrativos, para que possa haver maior interação entre o aluno deficiente e a 

comunidade escolar, acadêmica. Além disso, a criação de um laboratório de apoio 

pedagógico, onde o aluno contasse com ajuda de tecnologias e profissionais, tais 

como: pedagogo, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, profissionais da 

computação entre outros, disponíveis para criar soluções tecnológicas e pedagógicas 

para o atendimento aos estudantes. Os recursos humanos ainda se configura  como 

um dos principais obstáculos, pois não possuímos especialistas no campo da saúde 

para um atendimento multidisciplinar.    



 

Parte II |Pág. 2289  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

LÜDKE, Menga., ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.  

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a educação especial na 

educação básica. Brasília, MEC/SEESP - Secretaria de Educação Especial, 2001. 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Direito à 

Educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais: orientações gerais e 

marcos legais. Brasília, MEC/SEESP, 2004. 

________.Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Acessibilidade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2005. 

_______. Ministério da Educação. Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003. Dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir 

os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de 

instituições. Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, de 

03/12/1999.  

FORTES, Vanessa Gosson Gadelha de Freitas. A inclusão da pessoa com deficiência visual na 

UFRN: a percepção dos acadêmicos. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2005. 

GONZÁLEZ, José Antônio Torres. Educação e diversidade: bases didáticas e 

organizativas. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2002. 

MIRANDA. Theresinha Guimarães. A inclusão de pessoas com deficiência na 

universidade. Anais do II Seminário de Pesquisa em Educação Especial. UFES: 

Vitória/ES,2006. ISBN 85-99643-03-7. 

  



 

Parte II |Pág. 2290  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM DA LEITURA 

Almeida, Alcinda.  

Docente Educação Especial. Doutoranda da Universidade de Jaén (Espanha) e Escola 

Superior de Educação Paula Frassinetti (Porto, Portugal). 

Resumo 

Construímos o Programa de Promoção de Desenvolvimento Psicomotor (PPDPM) para 

implementar em crianças com Dificuldades de Aprendizagem da Leitura (DAL). O 

estudo resulta da implementação deste programa em crianças com DAL entre os 6-10 

anos e da verificação do efeito no quociente de leitura (QL). Em momento de pré e 

pósteste foram utilizados: a BPM de Vitor da Fonseca (desenvolvimento psicomotor) e, 

teste DECIFRAR, de Emílio Salgueiro (QL). Os resultados indicam diferenças 

significativas no GE em tonicidade, lateralização, noção do corpo, estruturação 

espaciotemporal e praxia fina, enquanto o GC só apresentou resultados significativos na 

praxia fina. Na comparação de resultados entre os dois grupos verificou-se significância 

na lateralização. No QL verificámos uma mudança significativa do pré para o pósteste 

no GE. No entanto, os resultados não se apresentam significativos nas avaliações finais 

dos grupos. Enfatiza-se a existência de tendência para a significância. São as crianças 

mais novas que influenciam mais positivamente os resultados.  

Palavras chave: psicomotricidade, aprendizagem, leitura, dificuldades, intervenção 

Abstract 

We built the Program for Promoting Psychomotor Development (PPPMD) to 

implement in children with Reading Learning Disabilities (RLD). The study is the result 

of the implementation of this program in children with RLD aged between 6 and10 

years old and its impact on the Reading Quotient (RQ).  In pre-test and post-test the 

following instruments were used: Vitor da Fonseca’s BPM (psychomotor development) 

and DECIFRAR, by Emílio Salgueiro (RQ). Results indicate significant differences in 

the GE in the following areas: tonicity, lateralization, body notion, space-time 

structuring and fine praxis, whereas in the GC significant results were found only in fine 

praxis. Comparing results between the two groups revealed significance in 

lateralization. We also found significant changes in the RQ between the initial and final 
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assessments of the GE. However, significant results were not found in the group’s 

final assessments. We underline the existence of a tendency toward significance. 

Results demonstrate more positive impact on younger children. 

Key words: psychomotor development, learning, reading, difficulties, intervention 

Introdução 

 Ler e escrever implicam desenvolvimento e aprendizagem. Quando, no decorrer 

desses processos, surgem dificuldades que se refletem na aprendizagem, ler torna-se 

tarefa difícil de conseguir.  

 Para compreender essas dificuldades estudámos as definições de Dificuldades de 

Aprendizagem (DA) e aprofundámos as definições de Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas (DAE), englobando a de Correia (1991, 2004, 2005, 2007, 2008), como a 

única referida ao Português Europeu. De todas emergem critérios, que reunem 

consenso: discrepância, exclusão e, o terceiro referido à pertinência de facilitar 

educação especial às crianças com DA e DAE. No âmbito das DAE, isolámos a 

Dificuldades de Aprendizagem da Leitura (DAL). Para isso, investimos no estudo da 

classificação das DAE como processo de formação de grupos do vasto número de 

características, com base em semelhanças e diferenças (Fletcher et al., 2001). Entre as 

diferenças que encontrámos as possíveis vias de intervenção, já que encontrámos 

dificuldades linguísticas, relacionadas com perceção auditiva, mas também dificuldades 

de perceção visual, lateralização, estruturação espacial e/ou temporal. 

 Nos últimos anos têm-se valorizado, na investigação como na intervenção, as 

vertentes fonológicas da leitura e escrita, deixando para segundo plano aspetos 

relacionados com a perceção visual e estruturação espacial ou temporal, atenção e 

memória. No entanto, há pesquisadores que atribuem um papel secundário ao défice 

fonológico, inserido no âmbito da perceção auditiva e parte de um défice sensóriomotor 

(Ramus et al., 2002). A propósito, Almeida (2008) considera que é importante ter em 

conta a diversidade das características das crianças com DAL, sendo que, mais relevante 

será ter em conta as necessidades de aprendizagem e literacia de cada criança. 

 Teorias distintas foram desenvolvidas. Umas fundamentadas no conceito de 

défice auditivo, outras na disfunção visual magnocelular e, outras defendendo uma 

disfunção cerebelarmotora. Mais recentemente, estas teorias tendem a ser unificadas sob 
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a teoria geral magnocelular. De acordo com este ponto de vista, existem duas causas 

fundamentais diretas para as dificuldades de aprendizagem da leitura: os défices 

fonológico e visual (Ramus, 2003). Ambas as causas apontadas se inserem no âmbito do 

conceito de psicomotricidade e condicionam a conceção das vertentes interventivas: as 

de cariz fonológico e  as de cariz psicomotor. 

 Neste estudo, propusemo-nos verificar os resultados da intervenção psicomotora, 

no âmbito dos fatores tonicidade, lateralidade, noção do corpo, estruturação 

espaciotemporal e praxia fina em crianças com DAL. A intervenção contou com a 

implementação do Programa de Promoção do Desenvolvimento Psicomotor (PPDPM).  

Contextualização teórica 

 As habilidades que permitem a aprendizagem da leitura e escrita são: as 

habilidades de processamento dos aspetos fonológicos da fala (Farrell, 2008; Antunes & 

Rocha, 2009); as habilidades de processamento do input auditivo (Farrell, 2009); as 

habilidades de retenção de informações na memória de curto prazo (idem); as 

habilidades de utilização de movimentos (idem); habilidades de organização de 

informações (Dockrell & McShane, 2000); as habilidades de sequencialização de 

informações (Farrell, 2009); habilidades para orientar espacialmente as letras (idem); as 

habilidades de focalização visual e rastreamento de palavras numa página escrita 

(idem); e, as habilidades de discriminação, sequenciação, combinação e segmentação 

dos sons nas palavras (idem). 

 As DAL envolvem muitos aspetos relativos à linguagem oral e escrita, à 

cognição, motricidade, socioafetividade e aprendizagem, evidenciando-se num grande 

número de crianças quando atingem a idade escolar, ainda que se revelem, em termos 

desenvolvimentais, antes dessa idade. Dentro das DAL considerámos a dislexia, como a 

DAE mais comum (Shaywitz et al., 2008). 

 Ramus et al. (2002) concluiram que 50% dos disléxicos, constituintes da amostra 

nos seus estudos, apresentavam resultados baixos em habilidades motoras. De entre 

estes são assinalados problemas tonicoposturais, dificuldades na organização 

espaciotemporal (Fonseca, 1999; Schirmer et al., 2004), dificuldades na diferenciação 

de direita e esquerda (idem), problemas na coordenação (Ramus, 2004) e precisão no 
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ato motor da escrita, traduzida numa caligrafia confusa (disgrafia) (Fonseca, 1999; 

Araújo & Cuozzo, 2003). 

 Quando nos referimos a intervenção, também nos referimos a ensino. 

  Este deve obedecer a determinados princípios, de entre os quais destacamos: o 

princípio multissensorial, o da repetição sistemática, o da automaticidade, o princípio da 

estruturação e sequencialização e o princípio da prática (Reid, 2005; Almeida, 2008). 

Por outro lado, a intervenção deve apresentar a informação em pequenas unidades, 

procedendo a monitorizações frequentes e, facilitando a repetição com utilização de 

estratégias e materiais diversificados (Almeida, 2008). 

 O início da intervenção deve incidir sobre as “subhabilidades de leitura, escrita e 

ortografia, que precisam de funcionar juntas para que tais atividades sejam efetivas” 

(Farrell, 2008, p.43). As habilidades a que se refere o autor são as fonológicas, de 

perceção e processamento auditivo, visuais e de processamento visual, de coordenação 

motora, de memória de curto prazo e de sequencialização (Farrell, 2008). 

Seguidamente, a intervenção deverá orientar-se específicamente para a leitura, escrita e 

ortografia (Farrell, 2008). Em paralelo, poderá intervencionar-se o desenvolvimento da 

consciência metacognitiva (idem) e ajudar a criança a comprometer-se com a 

aprendizagem (Reid, 2005; Almeida, 2008). 

 Relevante é também identificar e utilizar potencialidades do indivíduo, tendo em 

conta estilos de aprendizagem e abordagens preferidas na aprendizagem (Almeida, 

2008; Farrell, 2008), que, com frequência são as modalidades visuais e quinestésicas 

(Reid, 2005). 

 Quando falamos de intervenção psicomotora precisámos ter em conta que 

aprendemos a ver com todos os sentidos integrados: gosto, olfato, audição, sentido 

vestibular, tato, quinestésico, aos quais se acrescenta a postura tonicamente sustentada. 

Estas são condições necessárias para que se desenvolvam habilidades como percecionar, 

armazenar, pensar e agir com rapidez e precisão. A sua falta pode comprometer as 

aprendizagens nãoverbais (práxicas, lúdicas ou gráficas) e as aprendizagens verbais 

(leitura, escrita e cálculo) (Fonseca, 1999, 2001, 2005, 2008, 2010). Por isso, e numa 

vertente antecipatória da emergência da dificuldade, deve-se incorporar os conteúdos 
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académicos nas atividades de natureza psicomotora, já que a motricidade pode 

assumir-se como meio auxiliar para a aprendizagem, facilitando o ultrapassar as 

dificuldades de aprendizagem, facilitando o desenvolvimento de capacidades de 

autocontrolo e autoregulação, a aquisição de noções simbólicas, o sentimento de 

competência e o pensamento criativo (Cratty, 1997). 

 Quando são detetadas dificuldades, há a considerar que as experiências das 

crianças reforçam as habilidades grafomotoras, o autocontrolo, o tempo de atenção, a 

memória visuoespacial e auditivorítmica de curto prazo e os níveis de vigilância e 

atenção exigidos pelo funcionamento das atividades na sala de aula (Cratty, 1997).  

 O trabalho de Frostig (cit in Fonseca, 2005) enfatiza a educação e reeducação 

das aquisições visuopercetivomotoras para o sucesso escolar. Para Frostig (cit in 

Martínez et al., 2004) é fundamental considerar cinco capacidades percetivovisuais: a 

coordenação visuomotora, discriminação figurafundo, constância de forma, posição no 

espaço, relações espaciais e relações temporais. A coordenação visuomotora consiste 

em coordenar a modalidade sensorial visual com a produção de respostas grafomotoras, 

integrando numa relação significativa e funcional, movimentos e aquisições visuais, 

exigida por atividades como o desenho, a cópia ou a escrita, ou atividades lúdicas que 

envolvam manipulação, como a resolução de labirintos, sublinhar, reproduzir, seguir 

trajetos, construir, etc. (Martínez et al., 2004).  

 Cada uma destas capacidades tem um significante funcional. Deste modo, a 

capacidade de discriminação figurafundo é necessária para a ocorrência dos processos 

de análise e de síntese das palavras, frases e parágrafos, sendo, portanto, indispensável 

para a aprendizagem da leitura (Aguiar & Simão, 2007). A compreensão da constância 

da forma permite discriminar os pormenores e detalhes de figuras ou imagens, o que 

também acontece no reconhecimento das letras e dos seus diversos traços (Martínez et 

al., 2004). A capacidade de reconhecimento de posição no espaço permite diferenciar, 

discriminar, selecionar e distinguir como diferente ou igual, uma forma ou figura 

inserida num determinado conjunto de formas ou figuras semelhantes, ainda que 

invertidas, revertidas ou radadas, ou seja em posições diferentes. Esta capacidade é 

observável na discriminação das letras /b/, /d/, /q/, /p/, ou /u/ e /n/, que tendo a mesma 

forma, assumem diferentes posições relativas. A capacidade de estabelecer Relações 
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espaciais permite copiar e transferir padrões visuomotores de linhas ou figuras e 

reconhecer a sequência de letras na palavra ou na frase (Martínez et al., 2004).  

 Para Hallahan & Mercer (2002) e Cruickshank (1973, cit in Fonseca 2005), a 

adoção da intervenção percetivomotora exclusiva difículta a demonstração de eficácia 

da intervenção. No entanto, o trabalho realizado por Cruickshank, envolvendo diversos 

métodos, permite afirmar que o treino percetivomotor produz efeitos irrefutáveis na 

prontidão percetiva essencial para a aprendizagem simbólica, ainda que esta não seja 

considerada condição suficiente para melhorar as aquisições escolares, pois a criança 

necessita de outros prérequisitos e habilidades concetuais e simbólicas.  

 Concordando com Hallahan & Mercer e Cruickshank, Farrel (2008) e Fonseca 

(2005) sugerem que a intervenção deve incluir atividades orientadas para as 

dificuldades de sequencialização, no âmbito da estruturação espaciotemporal. Farrel 

(2008) sugere, para isso, a utilização de cartões com as letras, sendo que o seu 

manuseamento permite a utilização da memória quinestésica, bem como, dizer as letras 

enquanto as mesmas são manuseadas estimula a memória auditiva e, o seu visionamento 

apela para a memória visual. Deste modo, é facilitado o estabelecimento e compreensão 

da sequencialização (Pollock et al, 2004).  

 Farrell (2008) sugere que, para a promoção das habilidades visuais e 

processamento visual, sejam implementadas tarefas de segmentação visual, utilizando 

peças coloridas/letras do alfabeto, para formação de conjuntos e construções, separando, 

juntando ou colocando em posições diversas de uns em relação aos outros, trabalhando 

os fatores estruturação espacial, lateralização e praxia fina (Fonseca, 2005). No mesmo 

sentido, ou seja, para trabalhar as habilidades de processamento visual, mas no âmbito 

do rastreamento, poderão ser utilizados os mesmos materiais, peças de formas simples 

ou letras do alfabeto, mantendo-se o aluno no mesmo lugar face aos materiais que 

manipula, ou, segundo sugestão de Farrell (2008), a 30 cm dos mesmos e, construindo 

linhas de sequências, orientadas no sentido esquerda-direita, referido ao fator noção do 

corpo, praxia global e praxia fina (Fonseca, 2005).  

 O estudo que apresentamos orienta-se para o desenvolvimento de competências 

relacionadas com as dificuldades associadas à leitura, ou seja, o primeiro grupo de 
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dificuldades que caracterizam a criança com dislexia e que, segundo Farrell (2008), se 

assumem como subhabilidades de leitura, escrita e ortografia.  

 Reid (2005) situa este tipo de intervenção no âmbito das abordagens 

ascendentes, i.e., as que consideram os prérequisitos para a leitura, considerando a sua 

pertinência, mas alertando para a necessidade de tempo que implicam. 

Contextualização metodológica 

 O presente estudo pretende fornecer mais um contributo para a intervenção ao 

nível das DAE., nomeadamente das DAL, apresentando e testando um modelo de 

intervenção a que convencionámos chamar Programa de Promoção do Desenvolvimento 

Psicomotor (PPDPM). 

 Mediante o desenvolvimento e implementação do PPDPM, pretendemos estudar 

a importância da intervenção psicomotora, em crianças com dislexia, para o 

desenvolvimento das competências de leitura e escrita, incidindo sobre a superação de 

dificuldades nos fatores tonicidade, lateralização, noção do corpo, estruturação 

espaciotemporal e praxia fina. 

 A questão fundamental colocada visou o conhecimento de valores que 

indicassem a pertinência da intervenção com o PPDPM tentando compreender até que 

ponto contribui para a melhoria significativa do desenvolvimento psicomotor e do 

quociente de leitura (QL). 

 Os objetivos desdobram a questão de modo a que seja facilitado o acesso a 

resultados distintos nas diversas variáveis consideradas no âmbito da  Psicomotricidade, 

na qual se incluiem os fatores psicomotores e o QL. 

 Cada um destes objetivos, sofreu ainda outro desdobramento tendo em conta a 

idade das crianças que constituiram a amostra. Foram considerados, entre as idades de 

6-10 anos, dois subgrupos, o dos participantes com idades entre os 6-7 e os 8-10. 

 O estudo apresenta-se descritivo e longitudinal, porque permite focar e comparar 

mais de um grupo ao longo do tempo, grupos que serão ou não submetidos a 

determinados procedimentos, sendo os dados recolhidos em vários períodos de tempo 

(Pais-Ribeiro, 2010). 

Técnicas e instrumentos 
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 As técnicas e instrumentos utilizados no âmbito da investigação configuram 

duas vertentes: a avaliativa e a de intervenção. 

 Para avaliação, em momento de pré e próteste, foram utilizados dois 

instrumentos para identificar as dificuldades e decidir sobre as tarefas a implementar. 

Decidimos utilizar: a Bateria de Observação Psicomotora de Vitor da Fonseca (2007); e, 

a Prova de Avaliação da Capacidade Leitora: DECIFRAR de Emílio Salgueiro (2009). 

 O programa que apresentamos insere-se no âmbito de um modelo de intervenção 

mais vasto. Este inclui uma dimensão psicomotora e uma dimensão fonológica. A 

dimensão psicomotora é consubstanciada no Programa de Promoção de 

Desenvolvimento Psicomotor (PPDPM). A dimensão fonológica é consubstanciada no 

Programa de Promoção do Desenvolvimento da Consciência Fonológica (PPDCF). 

PPDPM 

 O PPDPM inclui os fatores descritos por Fonseca: o fator tonicidade, 

nomeadamente no âmbito dos subfatores relativos a diadococinésias e sincinésias, com 

tarefas que implicam movimentos rápidos de profanação e supinação, simultâneos e 

alternados em ambas as mãos e, movimentos contralaterais, peribucais ou 

linguais/oromotricidade; o fator lateralização, incluindo os subfatores relacionados 

com a lateralização auditiva e lateralização manual, prevendo tarefas que implicam a 

perceção visual lateralizada, a definição da lateralização manual pela ação manipulativa 

e a descriminção auditiva lateralizada; o fator noção do corpo, considerando subfatores 

como o reconhecimento esquerda-direita, a autoimagem, a imitação de gestos ou 

posturas e o desenho/construção com peças manipuláveis do corpo ou partes do mesmo; 

o fator estruturação espaciotemporal nomeadamente no âmbito dos subfatores 

relativos a organização espacial, estruturação dinâmica e estruturação rítmica com 

tarefas de observação da organização espacial de construções com peças manipuláveis 

específicas, da estruturação dinâmica espacial através da retenção, rechamada e 

reprodução de sequências espaciais e posicionais de peças manipuláveis, construção de 

percursos e da estruturação rítmica através da retenção, rechamada e reprodução de 

sequências de batimentos de sons; e, o fator praxia fina, tendo em conta os subfatores 

relativos a coordenação dinâmicomanual, velocidade e precisão.  
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 As tarefas criadas no âmbito da dimensão psicomotora deverão ser 

implementadas individualmente ou em pequenos grupos. 

 O material do PPDPM inclui tarefas de cariz lúdico com utilização de material 

colorido, manipulável, e multissensorial e, por isso, com grande carga motivacional 

(Hennigh, 2008). 

 Do material constam planos de tarefa, material manipulável, cartões com 

imagens correspondentes a palavras,  

 Dos planos de tarefa consta a definição do fator, subfator, objetivo, população 

alvo em termos de faixa etária, instruções para implementação e material específico. 

 O material manipulável é constituído por peças de madeira colorida (amarelo, 

verde, vermelho e azul), que assumem forma de retas, círculos e semicírculos de 

diversos tamanhos passíveis de tomarem formas diversas em conjunto, no espaço de 

uma folha de papel.  

 Este tem por objetivos:  (1) responder às exigências relativas a cada um dos 

fatores e subfatores enunciados no âmbito do desenvolvimento psicomotor e 

selecionados para incluírem o PPDPM; (2) o desenvolvimento de tarefas de 

identificação, manipulação, contagem, comparação, seriação, categorização e 

classificação; (3) o desenvolvimento de tarefas que implicam construção e reconstrução 

de figuras, por sobreposição (grau de dificuldade inferior) e cópia (grau de dificuldade 

superior), às quais poderão ser atribuídas palavras relativas a objetos ou ações; (4) o 

desenvolvimento de tarefas de orientação e estruturação espacial; (5) o desenvolvimento 

de atividades de construção e reconstrução de letras, maiúsculas e minúsculas, de 

imprensa; e, (6) treino percetivovisual.  

 Os cartões com imagens correspondentes a palavras têm figuras de construções, 

com utilização do material manipulável indicado acima, de diversas figuras. A decisão 

sobre as figuras a construir e a incluir nos cartões obedeceu a critérios de maior ou 

menor utilização das palavras correpondentes a cada figura no vocabulário utilizado 

pela população infantil, em português europeu e, frequentemente, utilizadas em estudos 

no âmbito das dificuldades de linguagem oral e/ou escrita. 
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 A utilização deste material tem por objectivos: (1) responder às exigências 

relativas a cada um dos fatores e subfatores enunciados no âmbito do desenvolvimento 

psicomotor e selecionados para incluírem o modelo de intervenção; (2) desenvolver 

tarefas de identificação, manipulação, contagem, comparação, seriação, categorização e 

classificação; mas também, (3) tarefas de desenvolvimento visuomotor e memorização 

da forma (auditiva e visual) das letras aliada a verbalização dos nomes referidos às 

imagens. 

 Parte integrante das tarefas que se pretende desenvolver com este material, é um 

conjunto de cartões que têm como função a delimitação de espaços para reconstrução 

das figuras construídas com o material manipulável atrás apresentado, obrigando a um 

controlo da utilização do espaço e à obediência às características de posição relativa 

entre elementos da figura e a sua orientação e posição espaciais,  bem como criar fundos 

de cores diferentes, tentando responder a preferências das crianças em intervenção. 

 As dimensões dos cartões, bem como as dimensões das figuras que contêm, 

figuras ou letras, permite tarefas de sobreposição do material manipulável sobre as 

próprias figuras, promovendo a compreensão e o treino de noções relativas ao espaço.  

 Foram criadas sequências de construção de figuras, tendo por objetivo a 

promoção de processos de organização sequencial e planeamento de ações, com 

implicações percetivo visuais e espaciotemporais, entre outras. 

 Este material pode ainda ser utilizado tendo por objetivo o desenvolvimento de 

competências motoras finas, sendo que, no entanto, o “passar o dedo por cima” da 

figura ou da letra oferece um modelo dinâmico e sequencial de movimento, que, no caso 

da letra, está diretamente relacionado com o objetivo final, ainda que beneficiando de 

uma carga motivacional mais leve, por poder ser percebido como não lúdico.  

 As apresentações em PowerPoint visam o treino das funções percetivovisuais de 

discriminação pela associação de figuras e constraste figurafundo. Foram construídas 

apresentações do diverso tipo de material manipulável, um por cada forma. As 

apresentações permitem, ainda, trabalho de construção por cópia das figuras construídas 

nos diapositivos, sendo, para o efeito criadas figuras em cartão. Também foram 
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construídas apresentações referidas à construção das letras e classes de figuras 

(animais, transportes, vestuário, etc.). 

 Um conjunto de cartões de treino oromotor inclui fotografias de bocas ilustrando 

diversas posições labiais, linguais e orofaciais utilizadas na produção dos sons das 

letras. Estes cartões são da autoria de Renata Jardini.  

 A utilização deste material tem como objetivos: (1) responder às exigências 

relativas ao fator tonicidade, nomeadamente no âmbito do subfator relativo a 

movimentos contralaterais, peribucais ou linguais/oromotricidade; e, (2) tarefas de 

desenvolvimento visuomotor e memorização da forma (auditiva) das letras, aliada a 

verbalização dos nomes referidos às imagens. 

Procedimentos de Recolha de Dados 

 Foram selecionadas 30 crianças com DAL, distribuídas aleatoria e 

homogeneamente entre dois grupos (controlo e experimental). Os participantes 

encontravam-se na faixa etária situada entre os 6-10 anos de idade e frequentavam o 

primeiro ciclo do ensino básico do sistema educativo português na escola pública. 

Todas as crianças foram sinalizadas aos serviços de educação especial e, portanto, 

avaliadas conforme determinado no Decreto-Lei nº 3 de 2008, ou seja, foram sujeitas a 

classificação segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde-CJ (CIF-

CJ), tendo sido redigido e facilitado, para efeitos deste estudo, o respetivo Perfil de 

Funcionalidade (PF). 

 Os colaboradores do estudo são profissionais das áreas da psicologia, terapia da 

fala, terapia ocupacional e psicomotricidade, para além da educação especial, a 

exercerem funções nos centros de apoio que aceitaram colaborar. Todos os 

colaboradores  receberam formação e treino para a aplicação dos instrumentos de pré e 

pósteste e dos instrumentos de intervenção. 

 A implementação dos instrumentos de intervenção foi realizada ao longo de dez 

sessões de sessenta minutos cada e no decorrer de cinco semanas. 
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 A programação das sessões (áreas de intervenção, objetivos e estratégias) foi 

definida de acordo com os resultados do préteste, considerando as necessidades 

demonstradas por cada participante do grupo experimental (GE). 

 As avaliações, inicial e final, foram aplicadas individualmente a ambos os 

grupos (sujeito a programa de intervenção e não sujeito a programa de intervenção).  

Procedimentos de Análise de Dados 

 A primeira fase considera a análise dos dados recolhidos com cada uma das 

crianças que integra a amostra. Nesta fase, podemos considerar que os procedimentos se 

aproximam de uma metodologia qualitativa fundamentada na investigação sobre casos 

múltiplos. Recorremos à utilização do programa Nvivo8 para procedermos à análise de 

conteúdo dos Perfis de Funcionalidade de cada criança. Foi com base na análise 

realizada e com os resultados do préteste que procedemos à caracterização de cada 

participante e foram tomadas decisões sobre a intervenção. 

 Posteriormente e após intervenção no GE, foram analisadas as diferenças entre 

os dois momentos de avaliação nos dois grupos e analisada a significância relativa à 

mudança verificada entre os dois momentos nos dois grupos e subgrupos etários.  

 Uma vez que a amostra em estudo era reduzida (15 elementos por grupo) e a 

distribuição não se apresentar normal em alguns casos, recorreu-se aos testes não 

paramétricos de Mann-Whitney e de Wilcoxon. Em relação ao nível de significância a 

adoptar foi escolhido o nível de .05 sendo consideradas significativas as diferenças cujo 

valor de p obtido se apresente inferior a esse valor.  

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 O GE foi constituído por 15 participantes com uma média de idades de sete 

anos, seis meses e nove dias. 

 Num nível de análise individual, foi-nos permitido verificar que 14, dos 30 

participantes apresentavam DAL caracterizada por boa soletração a par de dificuldades 

na união dos fonemas e na leitura global de palavras, evidenciando deficiências na 

perceção e memorização das letras e palavras, em que os erros mais comuns na leitura 

são as inversões visuoespaciais de letras e palavras (Almeida, 2009). E, 16 participantes 
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apresentavam combinavam problemas de ordem fonética com os de análise e síntese 

visual (idem). 

Resultados da intervenção com o PPDPM 

Grupo total 

 Tendo em conta os resultados da aplicação da BPM, as decisões de intervenção 

incidiram sobre cada um dos fatores conforme as necessidades evidenciadas. Deste 

modo, interviemos em 4 dos participantes no fator tonicidade, em 11 no fator 

lateralização, 8 no fator noção do corpo e, 7 participantes em estruturação 

espáciotemporal e praxia fina. Ou seja, interviemos em todos os fatores previstos no 

PPDPM, embora com frequências diferentes. 

 Na BPM e no GE, foram encontradas diferenças significativas em 5 das 7 

provas: tonicidade (p=.025), lateralização (p=.001), noção do corpo (p=.005), 

estruturação espaciotemporal (p=.008) e praxia fina (p=.008), considerando avaliações 

inicial e final, enquanto no GC, só foram encontradas diferenças significativas numa das 

7 provas, praxia fina (p=.025). 

 Quando passámos à análise dos resultados finais e comparando o GE e o GC, 

verificámos que apenas no fator relativo a lateralização existem diferenças significativas 

entre os dois grupos (p=.019), sendo os resultados obtidos superiores no GE. 

 Os resultados obtidos no teste de Mann-Whitney revelam diferenças nas 

mudanças entre o GE e o GC nos resultados, que se apresentam significativos, mais 

uma vez, apenas para as provas de lateralização (p=.003), sendo neste caso a diferença 

entre o momento inicial e o momento final superiores no GE. 

 Conforme pode observar-se, parece que o fator frequência de intervenção 

influenciou os resultados, já que foram as tarefas mais frequentemente implementadas, 

as que obtiveram resultados significativos, ainda que na avaliação das diferenças inicial-

final todos tivessem obtido resultados significativos e positivos, mas não o suficiente 

para que nos testes posteriormente aplicados tivessem mantido a significância. 

 Deste modo, considerando os resultados da BPM, o PPDPM parece ter surtido 

efeito apenas relativamente às provas de laterização, tendo-se mesmo obtido um 
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aumento de 0.80 pontos na média entre o momento inicial e final de avaliação 

comparativamente ao grupo de controlo em que se notou, pelo contrário, uma 

diminuição de .07 na média. 

 Face aos resultados obtidos, será possivel afirmar que as dificuldades 

apresentadas no âmbito da psicomotricidade ao nível da lateralização evoluem positiva 

e significantemente após a implementação do PPDPM, no grupo experimental. 

Subgrupo 6-7 anos 

 Na análise da diferença entre avaliação inicial e final na BPM, GE, verifica-se 

que no subgrupo de idades entre os 6-7 anos, os resultados entre o momento inicial e 

final, aumentam significativamente no âmbito dos resultados relativos aos fatores noção 

do corpo (p=.046), lateralização (p=.020) e praxia fina (p=.046), enquanto no GC, 

apenas se verifica um aumento estatísticamente significativo entre o momento inicial e 

final nas provas de praxia fina (p=.046). No entanto, apenas é possível verificar uma 

mudança significativa nas diferenças entre o momento inicial e final no GE e GC nas 

provas de lateralização (p=.027), cuja diferença se apresenta superior no subgrupo, 

como acontecia no grupo total, o que nos leva a concluir que foram os participantes de 

6-7 anos que influenciaram os resultados do GE total.   

Subgrupo 8-10 anos 

 A análise da diferença entre avaliação inicial e final na BPM, GE, permite 

verificar que no subgrupo 8-10 anos, apenas foi possível observar um aumento 

significativo na noção do corpo (p=.046) e laterização (p=.025), sendo que nas restantes 

provas os resultados não diferem significativamente. Já na análise da diferença entre GE 

e GC relativamente a alterações entre avaliação final e inicial, os resultados não variam 

significativamente em nenhum caso entre GE e o GC. 

 Deste modo, podemos afirmar que face às dificuldades apresentadas no âmbito 

da psicomotricidade não será possível promover uma evolução positiva e significativa 

com a implementação do PPDPM, no subgrupo 8-10 anos do GE. 

Resultados nas provas DECIFRAR (QL) 

Grupo total 
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 Verificámos que o QL muda significativamente do momento inicial para o 

final da avaliação (p=.001), sendo superior no momento final. Este facto parece 

indicar que, no GE, a intervenção levada a cabo pela utilização do PPDPM implicou 

mudanças positivas e significativas no âmbito do QL dos participantes. No entanto, 

estas diferenças não encontraram espaço quando comparadas com a não significância 

encontrada no GC. Deste modo, verificámos que, ao nível da qualidade da leitura (QL), 

os resultados não se apresentam significativos (p=.148) nas avaliações finais de ambos 

os grupos. O mesmo se verifica quando analisámos a diferença entre GE e GC, 

relativamente a alterações entre avaliação final e avaliação inicial (p=.056). Porém, é 

importante salientar a existência de uma tendência para a significância, sendo o 

resultado obtido no GE superior. 

Subgrupo 6-7 anos 

 Na análise da diferença entre avaliação inicial e avaliação final nas provas 

DECIFRAR no GE, por idade, verificámos um aumento significativo dos resultados 

entre a avaliação inicial e avaliação final, no grupo de crianças com idade dos 6 aos 7 

anos (p=.018). Já no GC, por idade, verificámos que os resultados obtidos não apontam 

para diferenças estatísticamente significativas (p=.170). Mas na análise da diferença 

entre GE e GC foi possível verificar diferenças entre o GE e o GC, nos participantes do 

subgrupo 6-7 anos (p=.021), sendo a diferença superior no GE.  

 Finalmente, nos resultados obtidos nos subgrupos podemos verificar que o dos 

participantes mais novos regista um valor significativo, contribuindo positivamente para 

a tendência significativa do valor ao nível do grupo. 

Subgrupo 8-10 anos 

 Na análise da diferença entre avaliação inicial e avaliação final nas provas 

DECIFRAR no GE verificámos um aumento significativo dos resultados entre a 

avaliação inicial e avaliação final, no grupo das crianças mais velhas (8-10 anos) 

(p=.018). No GC, por idade, verificámos que os resultados obtidos não apontam para 

diferenças estatísticamente significativas no mesmo subgrupo (p=.248). 
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 Na análise da diferença entre GE e GC, relativamente a alterações entre a 

avaliação inicial e final na prova DECIFRAR, não foram verificados resultados 

significativos. 

Considerações finais 

 Os PFs revelam-nos características que encontrámos na literatura revista, tais 

como as deficiências funcionais da receção e expressão da linguagem oral e escrita, da 

orientação no espaço e no tempo, da perceção visuoespacial, da atenção, da memória, 

nomeadamente da memória de curto prazo e, será pertinente enfatizar o pequeno 

número de referências, no qualificador relativo a psicomotricidade, talvez porque a CIF 

não apresenta operacionalização de fatores psicomotores, limitando o indicador à 

referência abrangente da área como tal. 

 Posteriormente analisámos os resultados e, face aos mesmos, podemos concluir 

que a amostra do estudo, considerando cada um dos grupos, GE e GC ou ambos na sua 

totalidade, é homogénea nas características apresentadas e nas necessidades de 

intervenção. 

 Mediante as conclusões a que chegámos, colocámos a hipotese de haver 

necessidade de prever estudos futuros com o PPDPM com mais tempo de intervenção, 

pois considerámos que é necessário estender o tempo para que se consiga obter 

resultados mais significativos. Será, ainda, imperioso repetir o estudo com mais 

crianças, em ordem a poder generalizar resultados. 
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Conforme Skliar (1998) há três vertentes filosóficas que perpassam, paralelamente, o 

processo educacional brasileiro das pessoas com surdez: a Oralidade que consiste na 

aprendizagem por meio do treino da fala; a Comunicação Total, baseado no treino da 

fala e os gestos; a ênfase desses tipos antecede a década de 80; e o Bilinguismo que 

admite a aprendizagem por meio da LIBRAS e do Português. O bilinguismo crítico vem 

se fortalecendo nesse percurso do século XXI por favorecer a cidadania, a dignidade do 

surdo à sua própria cultura e a sua ascensão socioeducacional. Pautada na pesquisa 

social-qualitativa, objetivou-se analisar, através da (Auto) Biografia, como a relação de 

Barnabé com sua família e os educadores que marcaram a sua vida, contribuíram para a 

sua conclusão na graduação em Pedagogia, superando limitações diversas em razão da 

sua surdez profunda. Constatou-se que a família: sentiu dificuldade de aceitação à 

condição de surdez, embora acreditasse no potencial intelectivo do filho; sofreu 

situações e enfrentamentos devido o preconceito social; a comunicação foi um grande 

entrave à sua convivência social e educacional; utilizava gestos rudimentares e precária 

leitura labial; há resistência familiar, mas não de Barnabé, à aprendizagem em Libras; 

que a docência: da educação infantil e superior permitiu o sentimento de pertença em 

sala de aula, a exceção do ensino médio; prática da docência era baseada no método da 

oralidade não levando em conta o motivo do atraso da aprendizagem do aluno nas áreas 

de leitura e escrita. Houve significativo avanço escolar após: apoio especializado na 

UERN, o acesso a Libras, respeito à singularidade e crédito no potencial do aprendente. 

Permite-se aferir o papel basilar da família em  toda  escolaridade. A  relação  aluno 

com surdez / educador /ensino / Aprendizagem requer abertura para a alteridade, à 

relação dialógica, à tolerância e o proporcionamento de desafios de aprendizagem por 

contextualização, problematização e corresponsabilização de processos de ensino-

aprendizagem; disposição para aprender a aprender, aprender a ser, e aprender a 

conviver, numa interação de busca permanente pela formação continuada. O 

bilinguismo crítico é um desafio, à medida que o surdo se inclui numa sala de ensino 

regular, onde grande parte dos educadores formadores ainda desconhece a Libras 

enquanto forma de comunicação e apropriação da cultura surda em suas práticas 

pedagógicas, limitando-se, apenas a mediação com a intérprete de libras. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Bilinguismo. (Auto) Biografia. 
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RESUME 

 

LIFE-STORY OF FORMATION: TRIPLE A RELATIONSHIP BETWEEN THE 

DEAF, FAMILY AND EDUCATORS 

 

                           Leandro, Ana Lúcia – UERN 

oliveiraaguiarpetro@gmail.com 

 

Lins, Sônia – UERN 

                                 soniaabl@hotmail.com 

 

According to Skilar (1998) there are three philosophical aspects that pass, in parallel, 

the Brazilian educational process of deaf people: the Orality which consists in learning 

by training speech; the Total Communication, based on the training of speech and 

gestures, the emphasis of these types precedes the 80’s; and the Bilingualism that 

admits the leaning through Brazilian Sign Language and Portuguese. The critical 

bilingualism has been strengthened in this path of the XXI Century by favoring 

citizenship, the deaf dignity to their own culture and their social and educational 

ascension. Guided by the social and qualitative research, aimed to analyze, trough the 

Auto-Biography, as the relationship of Barnabé with his family and educators that 

marked his life, contributed to his conclusion in graduation in Pedagogy, overcoming 

various limitations because of his profound deafness. Found that family: had difficulty 

accepting deafness, although they believed in their son’s intellective potential; suffered 

situations and confrontation due social prejudice; the communication was a big obstacle 

to his social and educational acquaintanceship; utilized rudimentary gestures in 

Brazilian Sign Language; Found that teaching: from early childhood education and 

superior education allowed sense of belonging in the class room, with the exception of 

the High School;  teaching practice was based on the orality method, not taking in 

consideration the reason of the learning’s delay of the student in the areas of reading 

and writing. There was a significant scholastic progress after: specialized support in 

UERN, access to Brazilian Sign Language, respect to the singularity and credit in the 

potential of the learner.  It allows to check family role in the whole scholarity. The 

relationship deaf student/educator/teaching/learning requires openness to the alterity, 

the dialogical relationship, tolerance and the providing challenges of learning-teaching 

processes; willingness to learn to learn, learn to be and learning to live in a constant 

search for the interaction of continuing education. The critical bilingualism is a 

mailto:oliveiraaguiarpetro@gmail.com
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challenge, as far as the deaf includes themselves in a regular teaching class, where 

most of the former educators are still unaware of the Brazilian Sign Language as 

communication form and the deaf culture appropriation in its pedagogical practices, 

confining itself, only to mediation through a Brazilian Sign Language’s interpreter. 

 

KEYWORDS: Inclusive Education. Bilingualism. (Auto) Biography. 
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1 Da Motivação à Investigação para a Formação 

 

O presente artigo trata de fatos que marcaram a trajetória de um educando com 

surdez em sua vida-formação na tríplice relação: surdo, família e educadores. Refere-se 

a um recém-graduado, cognominado de Barnabé, do Curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Mossoró/RN. Barnabé 

apresenta surdez profunda, o que lhe atribui algumas limitações de ordem 

comunicacional, social e educacional. 

 Convergindo para essa realidade, pautada na pesquisa social e qualitativa, 

objetivou-se analisar como a relação de Barnabé com sua família e os educadores que 

marcaram a sua vida, contribuíram para a sua ascensão ao ensino superior e conclusão 

da sua graduação. Para isso, utilizou-se a metodologia (Auto) Biográfica com ênfase na 

Investigação-Formação, baseada na Narrativa face a face com Barnabé, sua família 

(mãe) e quatro professores, dentre os quais, dois foram professores da UERN que 

contribuíram de forma significante para que Barnabé conquistasse o título de licenciado 

em Pedagogia. Essa metodologia, conforme Ferrarotti (1988) permite a mediação entre 

mailto:oliveiraaguiarpetro@gmail.com
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a história individual e a história social, mantendo “o seu caráter essencial, isto é, a sua 

historicidade profunda, a sua unicidade” (p. 24).  

Desse modo, infere-se que toda práxis humana é exprime as apropriações que os 

indivíduos fazem, tanto dessas relações como das próprias estruturas sociais, 

“interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por meio da sua 

atividade desestruturante-reestruturante” (p. 26). Destarte, mediante um processo de 

interiorização e exteriorização é explicitado o caráter dinâmico da subjetividade no 

âmbito de seu pensamento. Para Minayo (2010, p.12), “as sociedades vivem o presente 

marcado por seu passado e é com tais determinações que constroem o seu futuro, numa 

dialética constante entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo”.  

 Com essas considerações surge o interesse por essa pesquisa, pelo fato de que, 

historicamente, no Brasil a educação das pessoas com surdez sempre foi precarizada em 

razão de atender, parcialmente as singularidades desses sujeitos, comprometendo o 

desenvolvimento humano, social, educacional e, consequentemente, impedindo a sua 

ascensão na sociedade. Sendo assim, é salutar saber como se refletiu essa história na 

vida e formação de Barnabé? 

 

2  Breve Reconstrução da Memória:  a história da educação da pessoa com surdez    

no Brasil a partir dos anos 80 

 

No Brasil, conforme Rocha (2008), os anos de 1980 demarcaram a difusão do 

Bilinguismo (Libras/Português) na educação de surdos, em razão das pesquisas 

desenvolvidas pela professora linguista Lucinda Ferreira Brito, sobre Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, e da professora Eulália Fernandes, sobre educação de surdos. A 

Língua de Sinais
82

 corresponde a “uma língua que se utiliza de gestos, sinais, 

expressões faciais e corporais, em vez de sons na comunicação. [...] São as línguas 

naturais de cada comunidade de Surdos, ao redor do globo”.  Fazendo uma análise desse 

                                                             

82
 Língua de sinais. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_de_sinais  Acesso em 24/06/13. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_natural
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processo, Skliar (1998) ressalta que houve diferentes interpretações ao longo da 

conjuntura histórica que o bilinguismo foi se configurando. Inicialmente o 

Bilinguismo surgiu como um estilo conservador por apresentar uma visão colonialista 

sobre a surdez. Imperava o ouvintismo e a identidade dos surdos não era reconhecida na 

sua totalidade.  

Nessa perspectiva, Skliar (1998) assevera que os professores continuavam com 

sua formação nos modelos da educação para as pessoas com surdez baseados nas ideias 

clínicas, onde as atividades eram moldadas pelo viés da saúde. Este tipo de bilinguismo 

tendia a influenciar na cultura. Posteriormente, assumindo as características humanista e 

liberal, as quais consideravam a existência de uma igualdade natural entre ouvintes e 

surdos, desconsiderando, entretanto, a reduzida possibilidade social que era dispensada 

a essas pessoas, que, por essa circunstância, esforçavam-se para conquistar alguma 

igualdade. O Bilinguismo liberal e progressista, por sua vez, enfatizava a noção de 

diferença cultural do grupo comunitário de surdos, no entanto, não respeitava essa 

história e essa cultura, isto é, não havia o compromisso político de valorização, 

constituição e efetivação de direitos. Já o Bilinguismo crítico, considerava o 

desempenho da língua e das representações da construção de significados e de 

identidades das comunidades das pessoas com surdez.  

Conforme Skliar (1998) há três vertentes filosóficas que perpassam, 

paralelamente, o processo educacional brasileiro das pessoas com surdez: a Oralidade 

que consiste na aprendizagem por meio do treino e no incentivo a fala; a Comunicação 

Total, que reúne em seu método o treino da fala e os gestos; e o Bilinguismo, que 

admite a aprendizagem por meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e do 

Português. Ressalta-se que a ênfase das duas primeiras modalidades antecede a década 

de 80; o bilinguismo aparece de diversas formas, as quais favoreciam, parcialmente, a 

inclusão socioeducacional das pessoas com surdez; entretanto, o bilinguismo crítico é a 

modalidade que vem se fortalecendo nesse percurso do século XXI, a qual encontra 

amparo na Constituição Federal de 1988, que assegura: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: II - a cidadania; III - a 

dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). 
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Esses direitos permitem a defesa da cidadania e a dignidade do surdo à sua 

própria cultura, desvitimizando-o de preconceitos, defendendo escolarização adequada 

as suas necessidades e inserindo-o no processo de construção de uma sociedade mais 

justa e solidária. Em 2005 é sancionado o Decreto Nº 5.626
83

, o qual reconhece a 

LIBRAS como fundamental para a inclusão social das pessoas com surdez e 

responsabiliza o Distrito Federal, o Estado, o Município e os órgãos da administração 

pública para proverem todos os meios necessários para esse fim. Com esse dispositivo 

federal, inicia-se um processo de mudança de paradigma, reconhecendo a pessoa com 

surdez nas suas singularidades e determinando, oficialmente, a LIBRAS como a 

primeira língua. A Língua Portuguesa, portanto, passou a receber grau de importância 

secundária, obrigando um processo de transformação no sistema educacional brasileiro. 

           Essa mudança vem favorecendo a inclusão socioeducacional pelo direito de 

acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 

atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação, desde a Educação Infantil até à Educação Superior.  

Logo, é dever dos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, 

incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações 

prioritárias e relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, dentre 

outros que atuam na instituição de ensino. Esse processo de mudança de paradigma em 

relação à educação das pessoas com surdez, conforme Skliar (1998) opõe-se aos 

modelos clínicos e da condição biológica natural por propor o reconhecimento político 

da surdez como diferença, cuja dimensão política assume dupla face.  

Ou seja, se de um lado, é uma construção histórica, cultural e social, de outro, 

comporta as relações de poder que perpassam a educação de surdos, 

ouvintismo/LIBRAS, haja vista a prevalência da representação da ideologia dominante 

acerca do que é o sujeito surdo, dos direitos linguísticos e de cidadania, das teorias de 

aprendizagem, do estudo dos conhecimentos dos professores ouvintes na relação 

ensino/aprendizagem com seus alunos surdos que marcaram essa trajetória histórica, 

                                                             
83 Esse Decreto foi sancionado em 22 de Dezembro de 2005. 



 

Parte II |Pág. 2314  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

numa relação autoritária, resultando no frequente fracasso escolar desses alunos e, 

consequentemente, de sua ascensão social.  

 Foi nesse contexto de busca pela efetivação de direito socioeducacional que 

Barnabé, conquistou aprovação no Processo Seletivo Vocacionado – PSV (vestibular) 

da UERN, em 2006, sendo o primeiro surdo a ingressar no ensino superior, trazendo 

desafios ao processo de ensino-aprendizagem e à convivência social, junto à 

comunidade uerniana. 

 

3  As Narrativas de Vida-Formação em sua Tríplice  Relação: Barnabé, Família e 

Professores 

  

Para analisar as narrativas
84

 de vida-formação em sua tríplice relação entre 

Barnabé, a sua família e educadores, relação essa que possibilitou a Barnabé a sua 

ascensão socioeducacional, admite-se que estes sujeitos, conforme Minayo (2010), 

possuem uma historicidade, crenças e valores, sendo, pois, um campo de atuação da 

pesquisa social. Por isso, nesta abordagem esses sujeitos influenciam na construção do 

conhecimento. Convergindo a esse pensamento, (Ferrarotti, 1988, p. 27), admite que 

“toda entrevista é uma interação social completa, um sistema de papéis, expectativas, de 

injunções, de normas e valores implícitos, e por vezes até de sanções”. Dessa forma, 

aqui serão analisadas as narrativas que demarcaram a vida-formação de Barnabé. 

O contexto interacional do surdo é complexo e multifacetado, envolvendo o 

trinômio onde a aluno família e a escola/professores adquirem cumplicidade e 

identidade para se constituírem como base primordial para a educação do aluno com 

surdez ao longo da vida. Em consonância com essa compreensão, Dessen & Polônia 

(2007) consideram que “a família e a escola emergem como duas instituições 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como 

propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social”.  

Assim, Barnabé, em sua narrativa de vida-formação, reconhece o papel basilar 

que a sua mãe tivera no seu processo educativo, embora afirmasse que ela tinha pouca 

instrução escolar. Segundo seu relato, ela empenhava-se para que ele frequentasse a 

                                                             
84   As  transcrições respeitou  a  oralidade  expressa  na  informalidade  das  falas  das  narrativas 
dos sujeitos. 
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escola e fizesse as tarefas escolares. Narra, ainda, que a sua família sofreu muito ao 

saber que ele, desde bebê, apresentava surdez. 

 Seus pais tentaram todas as formas de tratamento. Nesse aspecto, a mãe narrou: 

“vendemos um fusquinha para viajar a Recife/PE em busca da consulta médica, exames, 

inclusive o uso de aparelho auditivo, mas aos quatro anos de idade foi constatada a 

surdez profunda”. Nessa idade, a mãe o matriculou no Centro Estadual de Capacitação 

de Educadores e Atendimento ao Surdo – CAS; o método utilizado para a alfabetização 

era oralista, pois, naquele momento, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, ainda não 

era recomendada pela política educacional. 

 Para Barnabé, a comunicação foi um grande entrave à sua convivência social e 

educacional; ele utilizava gestos rudimentares e precária leitura labial. Barnabé narrou: 

“sofri muita discriminação; minha mãe brigava vizinho; vizinhos zombavam; brincava 

mais sozinho; irmãos tinham idades muito diferentes; via mais televisão. Só andava 

mais com mãe. Meu pai dizia: surdo inteligente” 
85

. A professora Fafá, que ensinou a 

Barnabé por catorze anos, narrou que observava uma criação superprotetora por parte da 

mãe, ressaltando que esse sofrimento é fruto da cultura marcada por relações de 

desigualdades sociais, preconceituosas e contraditórias inerentes à sociedade capitalista. 

A mãe narrou que o sofrimento enfrentado por Barnabé repercute em seus mais 

de trinta anos de idade: “até hoje, quando uma pessoa olha para ele, ele acha que a 

pessoa já está com zombaria, por isso, ele não tem amizade com vizinhos e sempre teve 

poucos amigos e eu chorava muito quando as pessoas chamavam ele de doido”. Mas 

apesar da resistência e do enfrentamento da família diante do sofrimento, materializado 

no reduzido nível de escolaridade, na discriminação e na dificuldade de comunicação, 

não deixavam de acreditar no potencial do filho, embora não imaginassem aonde 

Barnabé poderia chegar.  

A mãe afirmou: “o pai foi quem ensinou a Barnabé dirigir carro e moto”; essa 

narrativa ratifica a credibilidade da família na potencialidade do filho. Entretanto,  a 

vitimização legitima o preconceito, pois, quando a LIBRAS passou a ser utilizada como 

fonte de ensino, a escola e a professora Fafá incentivavam a família para aprender, 

                                                             
85 A transcrição da narrativa em LIBRAS de Barnabé considerou a semântica desse idioma em 
respeito à cultura surda. 
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especialmente a mãe, entretanto, havia sempre recusa, devido o medo e a vergonha, 

causados pela discriminação social.  

Assim dizia a mãe, com vistas baixas: “eu não vou fazer esse curso, eu... na 

frente dos outros. Eu lá vou aprender pra zombarem de mim?!” E, segundo a sua 

narrativa, Barnabé tem dois irmãos, mas ninguém da família se interessou em aprender 

LIBRAS; ela continua: “só uma sobrinha quis aprender Libras e Barnabé conversa 

pouco, em casa, conversa mais comigo. Às vezes, quando ele queria uma coisa que a 

gente não entendia, ele escrevia; as vezes, ele ficava irritado”.   

Barnabé cursou da Educação Infantil ao Ensino Fundamental com apenas uma 

professora, de quem, carinhosamente, ele recorda, chamando-a de professora Fafá e 

reconhecendo a docente como um elemento contribuinte à sua vida e formação. Barnabé 

afirmou: “ela calma, ajuda, boa, ensinava muitas maneiras”.  

Nesse aspecto da narrativa do aluno, o afeto e a ludicidade utilizada por essa 

professora, parece representar amenização da dor que esse garoto sofria pela 

discriminação, junto à comunidade onde morava sem se sentir pertencente a ela; 

diferente do sentido de pertença estabelecido pela mediação da professora Fafá no 

ambiente escolar. Por outro lado, a professora Fafá, ao reconstruir a sua memória 

daquele tempo, dizia: 

 

 Barnabé era um menino bom, quieto, só andava cheiroso e asseado; era 

assíduo às aulas, aprendia com facilidade matemática, mas era uma luta... 

tinha tanta dificuldade de aprender a ler e escrever; eu ensinei a ele dos 

quatro aos catorze anos; tinha vez que ele não trazia a tarefa de casa feita. 
Nesse tempo a sala de aula dos surdos era nos fundos das salas da escola 

regular. Os conteúdos eram: as vogais, os fonemas fê, tê, v, b, m, n, porque 

eram facilitadores da fala; associava as letras aos desenhos correspondentes; 

a gente trabalhava incentivando a leitura labial; pedia a Barnabé e os outros 

para tocar a garganta para perceber a vibração de cada som – fazia a terapia 

da fala, o treino; pedia para os alunos soprarem língua de sogra, encher 

bexiga e para completar o exercício, usava apito, chocalho, palmas, músicas e 

tudo isso era para eles perceberem a vibração. As aulas eram movimentadas: 

atividades em labirintos; fazia círculos no chão com sílabas e, ao comando, 

pronunciava-se a sílaba e o aluno pulava em direção ao círculo 

correspondente. Só existia uma cartilha, as atividades eram mimeografadas e 

o planejamento era dirigido pela supervisora pedagógica. As disciplinas 
ensinadas eram: Português, Matemática, Estudos Sociais, Conhecimentos 

Gerais e Ciências; porém, eram dadas de forma básica, superficial, e, para 

isso, usava muito o material concreto. 
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 A professora Fafá desenvolvia a sua prática da docência baseada no método 

da oralidade, revelando, implicitamente, na sua narrativa um valor positivo ao uso 

desse método, o qual desempenhava com muita criatividade e compromisso. 

Acreditando que era eficiente para promover a aprendizagem, utilizava o método 

refletindo o que preconizava o sistema de ensino, parecendo não levar em conta o 

motivo do atraso da aprendizagem do aluno nas áreas de leitura e escrita. Nesse sentido, 

Tardif (2010) assevera como condição necessária à competência docente que: 

 

Enquanto profissionais, os professores são considerados práticos refletidos ou 

“reflexivos” que produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são 

capazes de deliberar sobre suas próprias práticas, de objetivá-las e partilhá-

las, de aperfeiçoá-las e de introduzir inovações susceptíveis de aumentar sua 

eficácia. (TARDIF, 2010, p. 286). 

 

 

  Para Veiga e Passos (1994, p.16) a prática pedagógica “[...] é uma prática social 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social“.  

Convém ressaltar que, embora deva a teoria estar entrelaçada com a prática, as autoras (p.17) 

asseguram que “a prática pedagógica não deve esquecer a realidade concreta da escola e os 

determinantes sociais que a circundam”, isto é, da realidade estrutural em que se assenta a 

sociedade capitalista, onde, na efetividade, a educação só é para todos mediante uma prática 

pedagógica consciente da sua intencionalidade e finalidade.  

 Após os catorze anos, Barnabé resolveu cursar o supletivo, trazendo para esse nível 

sérias dificuldades de leitura, compreensão textual e escrita, não mais podendo receber ajuda da 

mãe ou irmãos, devido à precária condição de comunicação, mas também pelo reduzido grau de 

escolaridade formal de seus parentes. Estando matriculado e participando do supletivo, esse                

aluno narrou e criticou: 

 

 Nenhuma professora marcou minha vida; muitos ouvintes, só quatro surdos. 

Professoras falavam, falavam... difícil... não entendia nada. Aprendi um 

pouco, porque vinha CAS Professora Nairma (in memoriam) e Assunção 

ajudou passar supletivo. Prova Supletivo fazia CAS; elas usavam figuras, 

nomes... aprendia com ajuda sinais. Sociedade precisa entender pessoa 

deficiência acessibilidade, rampa, redação. Muito importante haver formação 

sociedade, respeito surdo, dar mais oportunidade. Todos precisam saber 

Libras: família, polícia... São Paulo Polícia sabe Libras; surdo inteligente. 

Quero ser professor UERN, dar palestras... quero receber formação fora, 
outro Estado, fazer Letras/Libras. Agora, sou instrutor CAS. 
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 Essa narrativa revela um senso coerente e crítico, construído no labor da vida 

e formação de Barnabé e parece encontrar sentido com esforços empreendidos pela 

educadora Leandro (2009)
86

 ao atuar na docência, na UERN. Nas suas produções 

científicas, referentes aos alunos com surdez, a docente revela resultados de pesquisas 

voltadas à prática docente em sala de aula, memória e narrativas, indicando conquistas 

significativas no processo de transformação e ressignificação das práticas pedagógicas, 

a fim de acessibilizar conhecimentos e informações inerentes à formação dos discentes 

com surdez nessa universidade, onde leciona.  

Em 2006, tendo recebido o apoio específico, requerido por ele no ato da 

inscrição do vestibular (PSV) na UERN, através do Departamento de Apoio à Inclusão - 

DAIN
87

, Barnabé teve o seu acesso ao Ensino Superior, trazendo muita emoção a sua 

família. A mãe, em sua narrativa, expressou:  

 

  Eu nunca dei obrigação a ele, porque eu só queria que ele estudasse; ele 

mostrou total interesse no supletivo e vestibular, mas eu nunca forcei ele a 

estudar; ele passou no primeiro vestibular. Eu ouvia muita gente dizer: “ele é 

muito inteligente”; eu me emocionei muito quando ele passou. 

 

 

 Em sua fala a mãe demonstra que alimentou um sonho ao ouvir de muitos “ele é 

muito inteligente”, não medindo esforços para que esse sonho fosse materializado.  

Morin (2000, p. 23) admite que “A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, 

dialoga como real que lhe resiste [...] O racionalismo que ignora os seres, a 

subjetividade, a afetividade e a vida é irracional”. Assim, apesar da educação 

dispensada a Barnabé ser mais voltada para ouvintes, (fato que não contribuía para o seu 

pleno desenvolvimento acadêmico), sua mãe contrariando toda uma previsão sombria, 

devido as frágeis condições oferecidas pelo sistema preferiu, na sua subjetividade, 

acreditar que, para além dos limites impostos pela deficiência auditiva e do sistema de 

ensino, o seu filho trazia um potencial intelectivo que poderia lhe surpreender. Essa 
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impressão da mãe era guardada no âmbito do seu ser, fazendo com que Barnabé só 

tivesse que se preocupar com os seus estudos. 

 A chegada de Barnabé na UERN trouxe inquietude à comunidade universitária, 

especialmente, para os professores, dentre os quais, apenas dois, segundo Barnabé, 

deixaram marcas em sua vida. Desta forma, o professor Lira
88

, ao deparar-se com esse 

aluno, narrou: 

 

Eu precisei ficar mais atento: falar mais compassadamente, falar olhando pra 

ele, não falar de costas ao fazer anotação no quadro, ajudar a intérprete, 

organizando o conteúdo a ser repassado, abrir espaço para socializar como 

ele estava entendendo o conteúdo e qual o seu ponto de vista,  entre outros 

aspectos didáticos-pedagógicos, onde precisei sair do meu contexto e entrar 
no contexto dele para compreender o que ele estava compreendendo da 

minha aula como um todo. Quando Barnabé faltava aula, logo sentia falta e ia 

saber se os colegas davam notícias dele; eu incentivava-os a contatá-lo para o 

retorno às aulas. E, no retorno, ouvia-o e aconselhava-o com a ajuda do 

intérprete de libras; muitas vezes, incentivava-o contra o desânimo que o 

aluno sofreu no percurso da caminhada e solicitava o apoio do DAIN, o qual, 

algumas vezes, estendia esse apoio à família, para esse fim. Em meio a uma 

época de desânimo e que, mesmo dando várias chances para ele fazer a sua 

avaliação sem que ele comparecesse para tal fim, eu o reprovei, porque ele 

não tinha a pontuação suficiente para submeter-se a uma quarta avaliação. No 

semestre seguinte, Barnabé matriculou-se em uma disciplina em que eu era 

professor e o comportamento dele melhorou consideravelmente, passando a 
ter mais interesse às atividades acadêmicas e a ser mais responsável e 

assíduo; consequentemente, o rendimento também melhorou bastante. Senti o 

processo educacional na via de mão dupla, pois Barnabé me ensinou à 

medida que eu ensinava a ele. A minha experiência com Barnabé foi de uma 

dimensão psicopedagógica muito relevante, no sentido de que me fez 

conviver com a diferença, aprendendo novas formas de ensinar e de aprender. 

Isso nos proporcionou oportunidade de formação continuada, levando-me ao 

redimensionamento de atitudes, metodologias de trabalho, de tolerância e, 

acima de tudo, do reconhecimento de que, apesar da limitação, o aluno com 

surdez é capaz de aprender. 

 
 

Apesar de tê-lo reprovado uma vez, conforme narrou o educador, Barnabé, 

atribuiu a este uma marca formativa em sua vida, porque lhe fez perceber a necessidade 

de mudança.  Outra professora a quem Barnabé atribuiu marca formativa em sua vida é 

chamada por ele de Apoeninha
89

. Esta, ao saber que iria lecionar a um aluno com 

surdez, narra a sua experiência: 

 
Parei, voltei ao passado em minha Licenciatura em História em que fui atuar 

no Instituto Federal de Pernambuco, onde tinha um aluno surdo, e me 

                                                             
88 Nome fictício. 
89 Nome fictício. 
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perguntei: O que vou fazer da minha formação inicial? Como preciso pensar 

a minha formação inicial? Estou diante de uma situação no ensino superior – 

sala de aula no ensino regular; senti a sensação profissional de revisar a 

minha formação inicial: aluno surdo, diferente, outra cultura – até então 

pensava que tudo que tinha aprendido era suficiente; tive que romper com os 

grilhões da visão cartesiana que me amarrava e ir a busca desse outro, o 

aluno com surdez; fui atrás de qual metodologia me daria essa possibilidade; 

e, aí, fazendo a revisão de todos os estudos, como pesquisadora, passei a 

utilizar a metodologia da História Oral e (Auto) Biográfica – fiz a ponte entre 
a educadora com formação inicial a passos da formação continuada e ao 

conhecimento da cultura surda, cursando 180h a Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, promovida pelo município, onde situa a 

universidade; além do encontro com a cultura surda, aproximei-me de outras 

dimensões das deficiências: visual e Síndrome de Down. Todos esses lugares 

de encontro com o outro foram instigados por Barnabé, aluno com surdez. 

Tenho cursado libras e interpretação em libras/português/libras. Barnabé 

levou-me a elaborar dois projetos para Portugal e Alemanha sobre a surdez e 

a experiência com a cultura surda; e, ainda, buscar editais de instituições de 

fontes de fomento a nível federal e estadual para estudos e pesquisas para 

compreender a semântica, textos pictográficos e em libras. Um fato 
interessante aconteceu após cinco aulas, quando anunciei uma avaliação e 

Barnabé sinalizou que não sabia o que era avaliação: eu escrevi no quadro – 

AVALIAÇÃO – pedi para o aluno ver no dicionário o significado dessa 

palavra e, depois, voltei a perguntar e o aluno respondeu “prova”. Outras 

experiências marcantes aconteceram, levando-me a aprender novas formas de 

ensinar e agir em respeito às singularidades de Barnabé e de tantos outros. 

 

 

 Para Garcia (1998, p. 57), “as práticas de ensino representam uma ocasião 

privilegiada para investigar o processo de aprender a ensinar”. São essas práticas que 

sinalizarão alternativas mais viáveis à atualização da formação docente continuada. 

Muita semelhança de sentido encontra-se em consonância nessas narrativas dos 

educadores, Apoeninha e Lira, para o êxito educacional de Barnabé no ensino 

superior, permitindo chegar a alguns resultados. 

 

4 Desvendando a Tríplice Relação: surdo, família e educadores 

 

     Por que a ação pedagógica, desses educadores, proporcionou marca formativa em 

Barnabé? Para responder a esse questionamento parte-se, pois, do seguinte relato: “Eu 

precisei ficar mais atento: fala mais compassada, falar olhando pra ele, não falar de 

costas ao fazer anotação no quadro, ajudar a intérprete, organizando o conteúdo a ser 

repassado”. Essa narrativa do educador Lira revela o quanto se importou com a 

singularidade de Barnabé, respeitando sua limitação, acreditando no seu potencial, 
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buscando parcerias dos especialistas do Departamento de Apoio à Inclusão – DAIN, 

oferecendo-lhe tolerância, amizade, oportunidade. “Abrir espaço para socializar como 

ele estava entendendo o conteúdo e qual o seu ponto de vista” fez Barnabé sentir-se 

partícipe do processo ensino-aprendizagem, numa relação dialógica e de 

corresponsabilidade, trouxe-lhe desafio, comportando-se com atitudes de alteridade. 

 Já a educadora Apoeninha narrou: “Senti a sensação profissional de revisar a 

minha formação inicial: aluno surdo, diferente, outra cultura – até então pensava que 

tudo que tinha aprendido era suficiente. Tive que romper com os grilhões da visão 

cartesiana que me amarrava”. A educadora Apoeninha buscava experiências de 

aprendizagem para aperfeiçoar e introduzir inovações susceptíveis ao aumento da 

eficácia do seu fazer pedagógico.  

Isso revela a sua consciência crítica e reflexiva sobre as limitações da formação 

docente inicial que se perpetuava sob uma noção bastante rígida da razão como verdade 

absoluta, incontestável, que perpassa por essa formação. Ao se deparar com o fato de ter 

que lecionar a uma particularidade ainda não conhecida ao seu fazer profissional, põe 

em xeque essa formação, questionando-a e deliberando-a para uma mudança compatível 

ao alcance desse outro: o aluno com surdez.  

 Vale ressaltar que, ao ser questionado sobre os professores que demarcaram a 

sua vida, Barnabé indica tanto Apoeninha como Lira, no seu processo da graduação, 

destacando práticas pedagógicas que foram deliberadas sobre ele: “obrigavam a estudar, 

davam chance de fazer segunda prova”. Nesse caso, Barnabé demonstra uma percepção, 

adquirida na experiência formativa, tomando como referência o rigor da formação, 

embasada por práticas pedagógicas altruístas, a fim de atender as necessidades 

educacionais especiais, conduzindo o aluno a superar, gradativamente, as suas 

limitações, em reconhecimento e investimento nas suas potencialidades.   

Para Pimenta (2000, p. 22), “conhecer significa estar consciente do poder do 

conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade”. 

Isso implica dizer que o saber da experiência é forjado e redimensionado mediante 

situações concretas que tragam desafio ao fazer rotineiro do educador, não bastando o 

conhecimento, se este não tiver por finalidade modificar a realidade nas suas variadas 
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dimensões que atendam às necessidades da vida cotidiana e proporcionem o 

desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

5 Reflexão Provisória 

 

 A análise referente à relação entre Barnabé, sua família e os professores que 

marcaram a sua vida e formação, possibilitando a sua ascensão e conclusão de 

Licenciatura em Pedagogia, permite aferir o papel fundamental da família desde 

Educação Infantil ao Ensino Superior. O processo de inclusão socioeducacional das 

pessoas com deficiência, tanto para o desenvolvimento humano, como profissional, a 

trilha formativa é espinhosa e requer a defesa dos direitos humanos e apoio 

multidisciplinar permanente.  

A relação aluno com deficiência/educador/ensino/ aprendizagem requer abertura 

para a alteridade, relação dialógica, empatia, tolerância, o proporcionar de desafios de 

aprendizagem por problematização, embasada na contextualização e 

corresponsabilização nos processos de ensino e de aprendizagem.  

É imprescindível a disposição para aprender a aprender, aprender a ser, aprender 

a fazer e aprender a conviver, numa interação de continuidade e busca permanente pela 

formação continuada. O bilinguismo crítico é um desafio, à medida que o surdo se 

inclui numa sala de ensino regular, onde grande parte dos educadores formadores ainda 

desconhece a LIBRAS enquanto forma de comunicação e apropriação da cultura surda 

em suas práticas pedagógicas, limitando-se, apenas a mediação com a intérprete de 

LIBRAS.  
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Resumo 

O trabalho discute o conceito de inclusão escolar a partir dos documentos oficiais da 

legislação educacional brasileira assim como dos projetos pedagógicos dos cursos de 

Pedagogia e Educação Física de uma universidade estadual do Paraná, Brasil. Objetiva 

reconhecer o lugar ocupado pela educação inclusiva nos respectivos cursos de formação 

docente. Foram investigados, por intermédio de análise documental, a legislação 

educacional e os projetos pedagógicos dos cursos envolvidos na pesquisa. Os cursos de 

Pedagogia e Educação Física já há algum tempo apresentam disciplinas relacionadas à 

temática da educação escolarizada de pessoas com necessidades especiais, mais 

particularmente aquelas que apresentam algum tipo de deficiência. Esse fato diz respeito 

à tradição desses cursos de abordar em seus processos formativos a temática referente a 

pessoas com necessidades educacionais especiais. O que não significa dizer que esse 

assunto perpassa outras disciplinas do curso que não aquela responsável pela 

especificidade da temática em questão. Não obstante haver desde a década de 1990 

indicações/recomendações de que esse assunto fosse abordado ao longo dos cursos, e 

não em momentos isolados, ele permanece uma espécie de propriedade particular de 

docentes específicos. Os dados permitem reflexão de interesse no que diz respeito à 

tensão entre exigências legais e demandas sócio-educacionais que se manifestam em 

cursos de formação de professores em nível superior. Se por um lado a disciplina 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, há pouco presente na grade curricular de cursos de 
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licenciatura, cumpre o papel de oferecer ferramenta objetiva para a comunicação de 

docentes da educação básica com alunos surdos, por outro lado ela pode figurar mais 

como um atendimento a exigências legais sem qualquer repercussão ou significado 

interno, quer no curso de Pedagogia ou de Educação Física. O estudo evidencia um 

comprometimento legal e normativo junto à temática inclusão escolar. Contudo, nem 

sempre correspondido nos projetos pedagógicos dos cursos, considerando que o 

conceito se desenvolve apenas nas disciplinas que definem a partir de sua ementa o 

investimento na área. Ou seja, embora a normativa estabeleça que o conceito permeie 

todo o processo de formação docente inicial, cada curso em sua especificidade parece 

ainda carecer de um compromisso do coletivo na implementação de práticas também 

coletivas na temática da educação inclusiva. 

 

Palavras chave: Inclusão. Formação docente. Políticas Públicas. 

 

 

Abstract 

The paper discusses the concept of inclusive education from the official documents of 

the Brazilian educational legislation as well as the educational projects of Pedagogy and 

Physical Education at a state university of Paraná, Brazil. Aims to recognize the place 

occupied by inclusive education in their teacher education courses. Were investigated 

by means of documentary analysis, educational legislation and the pedagogical projects 

involved in the research. Courses in Physical Education and Pedagogy for some time 

have disciplines relating to the school education of people with special needs, 

particularly those with a disability. This fact relates to the tradition of these courses in 

their formative processes address the issue related to people with special educational 

needs. Which is not to say that this issue cuts across other subjects of the course than 

those responsible for the specificity of the topic in question. Nevertheless there since the 

1990 nominations / recommendations that this matter be addressed throughout the 

course, and not in isolated moments, he remains a kind of private ownership of specific 

teachers. The data allow reflection of interest with regard to the tension between legal 

and socio- educational demands manifested in teacher training courses at the college 

level. If on one hand the discipline Brazilian Sign Language - Pounds, just this in the 

curriculum of undergraduate courses, fulfills the role of providing objective tool for 

communication of teachers of basic education to deaf students, on the other hand she 

may appear more as a service to the legal requirements without any repercussions or 

inner meaning, both in the Faculty of Education and Physical Education. The study 

presents a legal and normative commitment with the theme school inclusion. However, 

not always matched in the pedagogical projects, considering that the concept develops 

only in the disciplines that define its menu from investment in the area. That is, 

although the rules that establish the concept permeates the whole process of initial 

teacher training, each course its specificity seems to still lack a collective commitment 

in the implementation of practices collective also the theme of inclusive education. 

 

Keywords: Inclusion. Teacher education. Public Policy. 

 

INTRODUÇÃO 
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Apontar decorrências e exigências de uma educação pública de qualidade e 

democrática a partir do interior da escola e da prática de seus interlocutores parece 

sobrepor o fundamento do direito à educação, que vai do acesso à qualidade até a busca 

pela permanência. A legislação brasileira (BRASIL, 1996) define a educação como 

direito do cidadão e dever do Estado. Como direito, a educação pertence ao sujeito, e do 

dever surgem compromissos que devem ser contemplados tanto da parte do Estado e 

seus representantes, quanto da parte dos sujeitos envolvidos no processo educativo, 

como professores, alunos e pais. Cabe ressaltar ainda que tal legislação garante 

amplamente o direito de acesso, permanência e sucesso dos brasileiros à educação 

básica, sendo esta, dimensão fundante da cidadania e indispensável para a participação 

de todos no contexto social e político do país. 

Ademais, verificamos por meio de documentos legais um vasto esforço em 

legitimar os direitos humanos e educação, dentre eles destacamos o Plano Nacional de 

Educação em Direitos humanos (2007), o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(2013) e as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação em Direitos 

Humanos (2012). De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

a educação contribui para uma mudança de cultura, sobretudo, no que se refere aos 

direitos humanos. No documento supracitado são elencados vários elementos 

imprescindíveis com vistas a uma sociedade igual, destacando-se “a possibilidade de 

todas as pessoas participarem efetivamente de uma sociedade livre” (BRASIL, 2007).  

Com este entendimento, o presente estudo objetiva apresentar e discutir o 

conceito de inclusão apresentado em documentos oficiais que explicitam as políticas 

públicas de formação docente para a educação básica, como legislação da educação 

brasileira assim como nos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia e Educação Física da Universidade Estadual de Centro-Oeste do 

Paraná/UNICENTRO - Campus de Irati. Cabe considerar que a presente investigação 

está contida em pesquisa intitulada Formação profissional docente para atuação em 

contextos inclusivos, desenvolvida e coordenada pelo Grupo de Pesquisa Formação 

Profissional em Contextos Educacionais Inclusivos – FOCUS e financiada pela Fundação 

Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná.  
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SOBRE O MÉTODO 

As informações coletadas nos documentos são apresentadas e discutidas à luz 

do referencial teórico pertinente, considerando como categoria principal de análise o 

conceito de inclusão definidos nos respectivos cursos de formação inicial. A definição 

pela análise, neste texto das propostas dos Cursos de Pedagogia e Educação Física se dá 

considerando tratarem-se de cursos que contemplam em sua proposta pedagógica e 

grade curricular, disciplinas específicas sobre o conceito referido. 

A pesquisa consistiu da análise dos projetos pedagógicos dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e Educação Física, e, ofertados em uma universidade 

estadual paranaense. Essa análise foi permeada pelo diálogo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 

2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 

2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos cursos de Licenciatura 

(BRASIL, 2002, 2003, 2004). No que diz respeito à análise documental Lüdke e André 

(2003) apontam para a validade da pesquisa documental apontando os documentos 

como fontes estáveis e ricas que persistem no decorrer do tempo e podem ser 

consultadas quantas vezes forem necessárias para o aprofundamento das análises, sem 

confundi-la com levantamento bibliográfico ou revisão de literatura. A análise dos 

dados qualitativos inspirou-se nos pressupostos da análise de conteúdo (BARDIN, 

2008), permitindo a reinterpretação do conteúdo de documentos e textos obtidos por 

ocasião da pesquisa realizada. 

 

O CURSO DE PEDAGOGIA EM FOCO 

Sendo a inclusão escolar, uma possibilidade de inserção total do aluno e o 

atendimento educacional especializado uma possibilidade de desenvolvimento de 

práticas pedagógicas facilitadoras do processo educativo, o processo de formação 

docente assume importante etapa na conquista deste objetivo. Conforme já sinalizado 

por Tardif et al. (1997), os professores constituem uma das categorias profissionais 

elementares para se compreender as mudanças que vem ocorrendo na sociedade 

brasileira, seja pelo quantitativo de recursos que mobilizam, uma vez que são em sua 

maioria empregados pelo Estado, seja pelo papel social, político e cultural que 
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desempenham, sendo responsáveis pelo processo de socialização das crianças e jovens  

realizado cotidianamente pela instituição escolar. No entanto, intensificam-se os 

debates sobre os processos de formação docente no ensino superior – formação inicial, à 

medida que, mesmo com os esforços de elevação da formação dos professores em nível 

superior, não tem havido correspondente melhoria no rendimento escolar na escola 

básica. 

A política de formação de professores no Brasil, especialmente em nível 

superior no Curso de Licenciatura em Pedagogia, tem traçado um panorama de 

necessária mudança em suas estruturas institucionais de formação e nos próprios 

currículos. Investigação realizada pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da 

Fundação Carlos Chagas em 2008, analisa uma amostra da estrutura curricular e das 

ementas de 71 Cursos de Pedagogia no Brasil (GATTI; NUNES, 2008). Os resultados 

da pesquisa mostram que os Cursos de Pedagogia possuem uma estrutura curricular 

bastante dispersa, fragmentada e demonstram frágil focalização na formação docente. O 

estudo dos Fundamentos Teóricos da Educação e os Conhecimentos Relativos aos 

Sistemas Educacionais representam aproximadamente 30% dos componentes 

curriculares. Na maioria dos cursos, os conteúdos da escola básica são abordados de 

forma genérica ou superficial pelas metodologias ou práticas de ensino. Tampouco estão 

contempladas menções a formas de abordagem capazes de atender aos alunos nas suas 

dificuldades de aprendizagem ou na educação das pessoas com deficiência e na 

educação de jovens e adultos. 

Há, nesse contexto, consenso sobre a necessidade de uma transformação radical 

nas estruturas institucionais de formação e nos currículos de formação. Políticas 

públicas de formação docente vêm procurando contribuir para a promoção da inclusão 

escolar. O parecer nº 17/01, do Conselho Nacional de Educação – CNE, o qual dispõe 

sobre a organização dos sistemas de ensino para o atendimento ao aluno que apresenta 

alguma necessidade educacional especial, descreve em seu item 2:  

 

A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma 

mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a escola se 

torne inclusiva.  A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e 

adapta-se para oferecer educação de qualidade para todos, inclusive para os 

educandos que apresentem necessidades especiais. Inclusão, portanto, não 
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significa simplesmente matricular todos os educandos com necessidades 

educacionais especiais na classe comum, ignorando suas necessidades 

específicas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua 

ação pedagógica (Parecer nº 17/01, do Conselho Nacional de Educação – CNE). 

 

Nessa orientação, compreender questões emergentes, contidas na proposta de 

uma prática inclusiva, implica, necessariamente, dedicar-se sobre os condicionantes 

curriculares, em sintonia com os projetos de formação do professor, considerando 

restrições, conflitos e possibilidades do fazer pedagógico. O currículo dos cursos de 

formação docente, tornam-se um entre muitas possibilidades, há escolhas dentro de um 

vasto universo: quais conhecimentos e princípios serão eleitos, selecionados, 

preservados, reinterpretados, filtrados pela ideologia. O educador é um ser político, sua 

atuação está “molhada” de ideologia, conforme Freire (2000).  Assim,  

 

Uma formação pouco sólida, tanto no terreno cultural ou científico como no 

estritamente profissional ou pedagógico, facilita essa acomodação às instâncias 

políticas, burocráticas e aos meios didáticos elaborados fora da escola. 

Intervencionismo desde fora, debilidade organizativa do professorado, baixo 

nível de formação no mesmo são realidades concomitantes (SACRISTÁN, 1991, 

171). 

 

São muitas as variáveis que dificultam a necessária mudança, e os professores, 

mesmo comprometidos e sensibilizados, sentem-se inseguros ainda, pois não tiveram 

em sua formação, a oportunidade de refletir sobre as diferenças, diversidade ou 

necessidades educacionais especiais, condição quase sempre ampliada pela ausência ou 

precário suporte para apoiá-los.  Na formação, o contexto específico é responsável por 

instrumentalizar os futuros docentes com os fundamentos científicos e disciplinares, 

conceitos, habilidades, capacidades e atitudes necessários, e é a formação inicial que 

deve torná-los aptos à tarefa de ensinar e fornecer as bases para a construção do 

conhecimento pedagógico especializado (IMBERNÓN, 2004). 

A formação inicial tem o compromisso de dotar o futuro professor de um 

currículo formativo, com um suporte sólido e consistente também nos aspectos 

culturais. Conforme Menezes (2009, p.216),  

 

[...] deve, ainda, favorecer experiências reflexivas, vivência no coletivo, 

conduzindo à formação de maneira que permita ao estudante estabelecer  

relações entre teoria e prática, bem como participar de processos de criação de 
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estratégias para administrar os conteúdos de sua disciplina, sua integração com 

outras e a necessidade de flexibilização de que muito carece o desempenho 

pedagógico. 

 

Enfim, a formação para uma escola inclusiva privilegia a prática reflexiva, a 

partir da realidade do professor, pois “... a prática docente crítica, implicante do pensar 

certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” 

(FREIRE, 2000, p.42). Tal aprendizado, certamente tem início na formação, porém 

outras aprendizagens serão conhecidas na prática, em situações vivenciadas, refletidas e 

compartilhadas no interior da escola, potencializando a inovação educativa e a formação 

continuada. 

O curso de Pedagogia da UNICENTRO objetiva a formação de profissionais 

para atuar no espaço da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, ensino 

médio – modalidade normal, educação profissional na área de serviços e apoio escolar 

assim como na gestão e organização dos sistemas de ensino. (Resolução. CNE/CP nº 

1/2006). No que se refere à educação inclusiva, a mesma Resolução aponta que, “O 

egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a: reconhecer e respeitar as 

manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos 

nas suas relações individuais e coletivas e ainda demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza ambiental – ecológica, étnico racial, de gêneros, 

faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas especiais, 

entre outras.” (Resolução. CNE/CP nº1/2006, Art.5º Incisos V e X, p.02). 

Partindo de tal entendimento, o Curso de Licenciatura em Pedagogia, vem 

desenvolvendo esforços desde 2006 principalmente, no sentido de contemplar, discutir e 

orientar seus acadêmicos no enfrentamento das questões referentes a especificidade do 

contexto inclusivo nas unidades escolares de sua atuação. Na verdade, a preocupação 

com a formação docente para atuação em contextos inclusivos, embora tratando-se de 

problemática ainda não resolvida, compõe a  discussão acadêmica na área 

principalmente a partir do processo de democratização da educação pública no Brasil, 

com a Constituição Federal de 1988.  

Embora o conceito inclusivo deva permear o currículo do curso em sua 

totalidade, as disciplinas Fundamentos da Educação Especial, Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, Educação Inclusiva e Educação e Diversidade Cultural, estão 
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contempladas no Currículo do Curso desde 2006. O conhecimento pretendido para o 

desenvolvimento nestas disciplinas sinaliza a prática profissionalizante junto ao 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio – modalidade normal e Gestão Educacional, o qual certamente vem 

apontando tensões quanto a relação dialógica daquilo que objetiva-se na formação do 

profissional pedagogo com as dificuldades de implementação de ações concretas 

motivadas pelas condições do trabalho docente estando estas relacionadas tanto ao 

seu processo de formação quanto ao planejamento das políticas públicas educacionais. 

 

O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM FOCO 

De acordo com o Parecer nº 17/2001, do Conselho Nacional de Educação, sobre 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o conceito de 

educação inclusiva implica em redimensionamento das ações na escola regular, com a 

proposição no currículo, nas metodologias de ensino, na avaliação e na postura dos 

educadores, de ações que favoreçam a integração social e sua opção por práticas 

diversificadas. O objetivo é fazer com que a escola se torne inclusiva, ou seja, “um 

espaço democrático e competente para trabalhar com todos os alunos sem distinção de 

raça, classe, gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio de que a 

diversidade deve não só ser aceita como desejada” (BRASIL, 2001, p. 84). Neste 

sentido, “inclusão não significa simplesmente matricular todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais na classe comum, ignorando suas necessidades 

especificas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário a sua ação” 

(BRASIL, 2001, p.84). 

A Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010, que “define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, em seus artigos 1º, 4º, 6º e 8º, apresenta o 

conceito de inclusão ampliado referindo-se à inclusão educacional, social, cultural 

respeitando diferenças de qualquer ordem (BRASIL, 2010). Propõe também uma 

relação teoria-prática nos processos formativos que tem como ponto de partida a 

educação pautada no “cuidar e educar”, compreendendo que o direito à educação parte 

do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Para tanto, a efetivação 

desta prática deve adotar uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e 
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inclusiva. A educação pautada no “cuidar e educar”, conforme a referida Resolução 

refere-se a: 

 
[...] considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos – 

crianças, adolescentes, jovens e adultos – com respeito e, com atenção adequada, de 

estudantes com deficiência, jovens e adultos defasados na relação idade-escolaridade, 
indígenas, afrodescendentes, quilombolas e povos do campo.” Educar com cuidado 

significa aprender a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na 

relação de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, ante uma 
situação que requer cautela em busca da formação humana plena (BRASIL, 2010) (grifo 

nosso). 

 

Nessa perspectiva, a Resolução que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica prevê a educação para múltiplos sujeitos objetivando a 

troca de saberes, a socialização e o conhecimento segundo diferentes abordagens, 

“exercidas por pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e 

emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos socioculturais, e 

da cidade, do campo e de aldeias.” Conforme assegura o Art. 8º: 

 
A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos 

sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção 

e da distorção de idade/ano/série, resulta na qualidade social da educação, que é uma 
conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo (BRASIL, 2010) (grifo 

nosso). 

 

Já a Resolução nº 1 CNE/CP, de 18 de Fevereiro de 2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de Licenciatura, de graduação plena apresenta apenas em seu artigo 2º, 

Inciso II, o acolhimento e o trato da diversidade. No entanto, ela remete ao conjunto das 

competências enumeradas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, em seu artigo 6º, parágrafo 1º. Diante disto, as referidas Resoluções, se 

devidamente articuladas, se complementam. 

Essas Diretrizes apontam para processos de mudanças que extrapolam os 

ordenamentos legais, reunindo-se às angústias e inconformismos de pesquisadores e 

profissionais da Educação diante dos crescentes desafios presentes em nosso sistema 

educacional. A universidade, particularmente no que se refere à formação de 

professores, estabelece uma relação de interdependência com esse complexo e dinâmico 
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processo. Todavia, não se pode esperar que mudanças de ordem legal esgotem 

persistentes debates presentes no cenário educacional brasileiro. 

A dicotomia observada entre produção de conhecimento científico e docência é 

alvo de discussões acadêmicas, como a encontrada nas reflexões de Betti (1992) – no 

campo da Educação Física – ao mencionar a tensão manifesta na relação entre 

“Disciplina Acadêmica / Profissão, Ciência / Prática Pedagógica”. Ao discorrer sobre a 

relação entre sustentação acadêmica e intervenção de professores de Educação Física 

Lovisolo (1995, p.20-21) sugere-nos, como tradição do referido campo de atuação 

profissional, “a formulação de propostas ou programas de intervenção no plano de 

atividades corporais que realizem valores sociais”. Em sua opinião, grande número de 

professores realiza uma intervenção profissional fragmentária, assistemática, não-

gradativa, ressentida da utilização de “recursos diversos em função de objetivos sociais” 

(LOVISOLO, 1995, p.23).  

Em decorrência dos debates acadêmico-profissionais ocorridos entre final dos 

anos 90 e início deste século o Departamento de Educação Física, responsável pelo 

curso de graduação em Educação Física da UNICENTRO / Campus de Irati, existente 

desde 1998, optou por atender ao disposto na Resolução nº 1 de 2002 (BRASIL, 2002), 

desvinculando-se da Resolução nº 3 de 1987 (BRASIL, 1987), mas com conteúdos 

relacionados à atuação profissional em ambiente não escolar. Com isso, o curso passou 

a formar profissionais para a atuação na educação básica preservando elementos de uma 

formação profissional generalista, pretensamente relacionada à atuação profissional na 

escola e fora dela. No ano seguinte a essa definição publica-se a Resolução nº 7 de 2004 

(BRASIL, 2004), que dispõe sobre a formação profissional em Educação Física para 

atuação fora da educação básica – o Bacharelado. Mesmo sendo a proposição de 

Bacharelado já aludida na Resolução nº 3 de 1987, esse tipo de graduação não tem 

tradição na Educação Física. 

Essas definições de ordem legal produziram algumas inquietações no curso que 

findaram por indicar, no de 2009, a necessidade de uma profunda discussão a respeito 

de seu projeto pedagógico. Desde 2010 o curso é ofertado com foco exclusivamente na 

formação de professores para docência na Educação Básica. Cabe destacar como 

tradição na Educação Física, a partir do final da década de 1980 e início da década de 
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1990, a presença de conteúdos relacionados ao atendimento de pessoas com 

necessidades especiais, geralmente em uma disciplina denominada Educação Física 

Especial ou Educação Física Adaptada, por exemplo. Esse fato sugere estar 

particularmente relacionado à prática esportiva por parte de pessoas com deficiência, 

decorrente de sua utilização como recurso para a integração social de sequelados da II 

Grande Guerra Mundial. 

Na sequência incluiu-se a disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na 

matriz curricular do curso, em decorrência do Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), que 

“regulamenta a Lei n
o
 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais” e aponta para atendimento das especificidades do trabalho 

pedagógico realizado com alunos surdos.  

Para Imbernón (2000), a diversidade deve ser vista sob um aspecto de 

diferenciação, adequando-a ao contexto da escola e à realidade do aluno, fugindo da 

padronização existente que acaba por direcionar algumas ações. Para o autor, os 

elementos essenciais no trato da diversidade são: a flexibilização curricular, a superação 

da cultura do individualismo por uma cultura do trabalho compartilhado, o 

favorecimento das relações pessoais e interpessoais, a educação mediante 

potencialidades e necessidades dos alunos, e a ampliação do conceito de diversidade, 

extrapolando o cunho escolar para o social, ético e político, ou seja, para uma ação 

educativa cotidiana. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, vem desenvolvendo esforços desde 2006 

principalmente, no sentido de contemplar, discutir e orientar seus acadêmicos no 

enfrentamento das questões referentes a especificidade do contexto inclusivo nas 

unidades escolares de sua atuação. Na verdade, a preocupação com a formação docente 

para atuação em contextos inclusivos, embora tratando-se de problemática ainda não 

resolvida, compõe a  discussão acadêmica na área principalmente a partir do processo 

de democratização da educação pública no Brasil, com a Constituição Federal de 1988. 

 A necessidade de atendimento à diversidade do aluno e a consciência de tal 

importância envolve o Curso de Pedagogia na discussão, planejamento, orientação e 
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execução que viabilize o atendimento às minorias étnicas, aos excluídos, aos jovens e 

adultos em situação de risco, educação de jovens e adultos, educação indígena, 

educação no campo, educação à terceira idade, educação às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, educação nos movimentos sociais e assentamentos (Projeto 

Pedagógico Curso de Pedagogia/UNICENTRO/I, 2006). 

O Departamento de Educação Física, responsável pelo curso de graduação em 

Educação Física da UNICENTRO / Campus de Irati, existente desde 1998, em 

decorrência dos debates acadêmico-profissionais ocorridos entre final dos anos 90 e 

início deste século (RESENDE; STEINHILBER, 2003) optou por atender ao disposto 

na resolução nº 1 de 2002 (BRASIL, 2002), desvinculando-se da Resolução nº 3 de 

1987 (BRASIL, 1987), mas com conteúdos relacionados à atuação profissional em 

ambiente não escolar. Com isso, o curso passou a formar profissionais para a atuação na 

educação básica preservando elementos de uma formação profissional generalista, 

pretensamente relacionada à atuação profissional na escola e fora dela. No ano seguinte 

a essa definição publica-se a Resolução nº 7 de 2004 (BRASIL, 2004), que dispõe sobre 

a formação profissional em Educação Física para atuação fora da educação básica – o 

Bacharelado. Mesmo sendo a proposição de Bacharelado já aludida na Resolução nº 3 

de 1987, esse tipo de graduação não tem tradição na Educação Física. 

Essas definições de ordem legal produziram algumas inquietações no curso que 

findaram por indicar, no ano de 2009, a necessidade de uma profunda discussão a 

respeito de seu projeto pedagógico. Desde 2010 o curso é ofertado com foco 

exclusivamente na formação de professores para docência na Educação Básica. Cabe 

destacar como tradição na Educação Física, a partir do início da década de 1990, a 

presença de conteúdos relacionados ao atendimento de pessoas com necessidades 

especiais, geralmente em uma disciplina denominada Educação Física Especial ou 

Educação Física Adaptada, por exemplo. Esse fato sugere estar particularmente 

relacionado à prática esportiva por parte de pessoas com deficiência, decorrente de sua 

utilização como recurso para a integração social de sequelados da II Grande Guerra 

Mundial. 

A presença da disciplina LIBRAS, a partir de intervenção normativa (BRASIL, 

2005) na grade curricular dos cursos de Pedagogia e Educação Física, além de cumprir 
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com o seu papel de oferecer ferramentas fundamentais para a comunicação por meio 

desta linguagem, pode também promover, em conjunto com outras atividades 

curriculares, um movimento reflexivo quanto a função do professor no processo de 

construção de uma escola com posturas cada vez mais inclusivas frente à diversidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta perspectiva, a inclusão torna-se um vasto campo de trabalho e de pesquisa 

quando abrange todas as questões humanas passíveis de serem olhadas e trabalhadas na 

escola de forma mais efetiva e comprometida com a Educação para todos. No entender 

de Laplane (2006), a escola deve conhecer cada aluno, respeitando suas potencialidades 

e correspondendo às suas necessidades com qualidade pedagógica. Nesta escola 

inclusiva todos devem estar envolvidos, gestores, professores, familiares, membros da 

comunidade e alunos. Faz-se necessário, para tanto, investimentos na formação dos 

professores, a valorização do trabalho docente, estímulos à formação continuada de 

todos aqueles que fazem parte da escola, no sentido de afirmação da necessária 

transformação das escolas a fim de proporcionar a inclusão de todos e a inclusão 

propriamente dita e realizada. Segundo Plaisance: 

 
A inclusão não depende de si, pois ela é um novo desafio que demanda a clarificação 

dos meios de ação em vias de transformação das escolas e, particularmente, em vias de 
acolhimento das crianças “diferentes”. Ela é construção, processo (e não, dada a priori), 

e não pode ser realizada senão através de uma profunda modificação de nossas 

representações e de nossas maneiras de agir, o que alguns denominam uma verdadeira 
“revolução cultural” (PLAISANCE, 2004, p.1-2). 

 

A efetivação da inclusão escolar dependerá dos esforços de todos, exigindo 

novos olhares, novas posturas, novas metodologias de ensino, novas pesquisas que 

retratem e alterem a realidade para garantir uma educação de melhor qualidade para 

todos. Neste sentido, conforme Freire (2002, p. 48), a inclusão escolar como prática de 

liberdade, precisa ter por base o princípio de que “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediados pelo mundo, pelas 

experiências de cada um e pela evolução do processo inclusivo, buscando um novo 

passo a cada dia”.  

Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel de todos os 

envolvidos na educação escolar, bem como de práticas pedagógicas que são usuais no 
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contexto excludente, em todos os seus níveis de escolarização. “Uma preparação do 

professor nessa direção requer um design diferente das propostas de profissionalização 

existentes e de uma formação em serviço que também muda, porque as escolas não 

serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional” (MANTOAN, 

2003, p.81). É preciso, portanto, preparar futuros pedagogos e professores de Educação 

Física que estejam comprometidos com este projeto educacional, sendo os professores 

formadores eles mesmos exemplos dessa preparação, para além de discursos 

verborrágicos. 

Nesse contexto, pensar em inclusão escolar significa assumir a responsabilidade 

de garantir o efetivo processo de escolarização de pessoas que apresentam necessidades 

especiais. Se esse processo acontecerá na escola A, na escola B, em um hospital ou em 

casa, não importa. O que não se pode perder de vista é a garantia de que essas pessoas 

aprendam aquilo que se propõe ensinar. A esse respeito podemos observar já há algum 

tempo indicações no campo da Educação Especial de que nem todo aluno com 

necessidades especiais se beneficiará de um processo de escolarização em uma escola 

comum (OMOTE, 2000). No caso específico dos cursos de Licenciatura o tema 

inclusão representa uma inequívoca provocação, principalmente se ampliarmos a ideia 

de inclusão para além do atendimento escolar de pessoas com necessidades especiais, 

chegando ao espaço/tempo da preparação para a docência. 

De maneira geral, as Licenciaturas ainda não estão preparadas para 

desempenhar a função de formar professores com uma orientação inclusiva de 

atuação profissional. Isso é preocupante, pois os alunos estão sendo inseridos nas 

escolas e cada vez mais as salas de aula se diversificam, embora, evidentemente, não 

no ritmo desejado (GLAT; PLETSCH, 2004). Deparamo-nos, portanto, com uma inclusão 

precarizada. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 7 de 2010, é “preciso fazer da 

escola a instituição acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção ‘transgressora’, 

porque rompe com a ilusão da homogeneidade e provoca, quase sempre, uma espécie 

de crise de identidade institucional” (BRASIL, 2010, p.20). 
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RESUMO 

 

O presente estudo dá a conhecer as aquisições alcançadas por dois alunos com 

Necessidades Educativas Especiais de carácter permanentes (NEE), integrados numa 

turma do ensino regular do 1º Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB), no âmbito da realização 

das tarefas de leitura e escrita com o apoio do software educativo Comunicar com 

Símbolos. Tendo como suporte o ensino de tutores entre pares, este estudo procura 

(a) verificar se as funcionalidades do software Comunicar com Símbolos auxiliam os 

alunos com NEE na concretização de tarefas de leitura e da escrita; (b) avaliar o papel 

do ensino de tutores para a aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos com NEE 

aquando da utilização das funcionalidades do software Comunicar com Símbolos. 

Seguindo uma lógica investigativa de índole qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, 

os dados revelam que as caraterísticas e funcionalidades do software educativo 

Comunicar com Símbolos promoveram nos participantes a reflexão sobre os seus 

produtos escritos, um maior facilidade de auto-correção, um ajustamento crescente 

do ritmo de trabalho individual ao ritmo da turma, uma maior independência relativa 

ao apoio do professor e uma participação ativa em atividades de leitura e escrita, num 

contexto de sala de aula do 1º CEB. No que respeita ao papel do ensino de tutores, 

verificou-se que esta metodologia de ensino/aprendizagem foi essencial para que os 
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alunos com NEE retirassem vantagens das funcionalidades do software educativo 

introduzido em sala de aula. Com o apoio dos pares, realizaram produtos escritos 

que foram ao encontro das suas competências de comunicação oral, não se limitando 

às suas competências de comunicação escrita e refletiram sobre elementos 

fundamentais para os progressos ao nível da leitura e da escrita, como a ortografia e a 

sintaxe. Os dados revelam, ainda, que os tutores também retiraram benefícios desta 

experiência, desenvolvendo a sua capacidade de reflexão e expressão, observando-se 

o que se designa de efeito-tutor estudado por Barnier (1989, citado por Monteiro, 

1995). Esta investigação apresentou e validou um novo software educativo, para além 

de apresentar uma metodologia diferenciada para a aprendizagem da leitura e da 

escrita, permitindo aprofundar conhecimentos ao nível das TIC e das metodologias de 

trabalho no âmbito da educação inclusiva. 

 

PALAVRAS CHAVE: Software educativo, tutores, leitura, escrita, NEE. 

 

 

ABSTRACT 

 

The current study presents the learning acquisitions reached by two students with 

Special Education Needs of a permanent character (SEN), integrated in a primary 

school class of regular education, in the framework of performing reading and writing 

tasks with the support of the educational software SymWriter. Having as a support the 

teaching of tutors between equal partners, this study aims at (a) verifying if the 

functionalities of the software SymWriter help the students with SEN in performing 

reading and writing tasks; (b) evaluating the role of tutor teaching towards the learning 

of reading and learning of students with SEN while using the functionalities of the 

interactive software SymWriter. Following an investigative logic of a qualitative nature, 

of the type exploratory-descriptive, the data reveals that the characteristics and 

functionalities of the learning software SymWriter have promoted in the participants 

the reflection about their written production, a greater easiness of self-correction, a 

growing adjustment of the individual working pace to the pace of the class, a greater 

independence in what concerns the teacher’s support and an active participation in 

reading and writing activities, in a primary school class. Regarding the role of tutors’ 

teaching, it was observed that this methodology of teaching/learning was essential to 
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the students with SEN in a way that allowed them to take advantage of the 

functionalities of the educational software introduced in the class room. With the 

support of equal partners, they produced written work that met their oral 

communication skills, not being limited to their written communication skills and they 

reflected about fundamental elements of the progress, both in reading and writing, as 

well as in orthography and syntax. The data also revealed that the tutors have also 

benefited from this experience, by developing their reflection and expression abilities, 

showing the called tutor-effect studied by Barnier (1989, quoted by Monteiro, 1995). 

This investigation has presented and validated a new educational software, as well as 

presenting a different methodology to the learning of reading and writing, allowing the 

acquisition of knowledge related to IT and to the work methodologies in what 

concerns inclusive education. 

 

KEYWORDS: Educational Software, tutors, reading, writing, SEN 
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INTRODUÇÃO 

O processo de inclusão de um aluno com NEE numa turma de ensino regular deverá 

ter como princípio estruturante o estabelecimento de um plano que englobe um 

conjunto de recursos materiais e humanos capazes de dar resposta às necessidades 

educativas de todos os alunos que integram esse grupo, numa lógica de educação 

equitativa. Neste âmbito, aprender a ler e a escrever são aprendizagens primordiais 

para o ajustamento social do sujeito - é essencial aprender a ler e a escrever para, 

posteriormente, ler e escrever para aprender.  

Neste contexto, existem pressupostos que devem nortear as propostas de 

ensino/aprendizagem da leitura e da escrita para que, com sucesso se desenvolvam 

respostas educativas que se concretizem em simultâneo no tempo e no espaço 

pedagógico para e com todas as crianças. Um dos primeiros pressupostos baseia-se na 

ideia de que os recursos podem aumentar a elasticidade dos professores para educar 

crianças com NEE integradas no ensino regular. De acordo com os dados de um estudo 

de Minke, Bear, Deemer e Griffin (1996, citado por Ferreira, 2007) os professores 

sentem grande necessidade de ter disponíveis (mais) recursos para ajudarem com 

eficácia os seus alunos com NEE. Entre esses recursos encontra-se as tecnologias de 

apoio que tornam possível a criação de ambientes de aprendizagem (mais) acessíveis e 

promovem a autonomia de trabalho dos alunos e que apresentam ferramentas 

capazes de promover as necessárias competências de leitura e escrita (Hetzroni, 

2004a; Hetzroni & Shrieber, 2004b; McCartney, 2008). 

Outro pressuposto centra-se nas interações sociais, impulsionadoras do 

desenvolvimento da criança com ou sem NEE ao nível social, emocional, comunicativo 

e académico e da filosofia inclusiva (DeLuzio & Girolametto, 2011; Silva, 2007).  

Neste estudo iremos refletir sobre o papel das TIC na aprendizagem da leitura e da 

escrita, no âmbito do processo de ensino/aprendizagem dos alunos com NEE. 
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AS TECNOLOGIAS DE APOIO NUMA LÓGICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

De acordo com diversos autores (Hetzroni, 2004a; Hetzroni & Shrieber, 2004b; 

Hourcade, Parette, Boeckmann, & Blum, 2010; Marks & Montgomery, 2006; 

McCartney, 2008), a integração de tecnologias de apoio no currículo, como os 

softwares de comunicação aumentativa e alternativa (CAA), os processadores 

integrados de texto e símbolos ou outros com determinadas funcionalidades 

específicas, facilita o processo de aprendizagem da criança, promovendo a aquisição 

de competências de literacia emergente. Hetzroni (2004a, p. 1306) partilha esta ideia e 

reforça-a, referindo que as tecnologias de apoio podem ser a "única avenida para a 

literacia", quando se fala de alunos com NEE.  

Tendo como ponto de partida os pressupostos acima referidos, elegemos o software 

educativo Comunicar com Símbolos, traduzido e localizado em Portugal pela 

Cnotinfor, para desenvolver uma intervenção, ao nivel da leitura e da escrita com 

alunos com NEE integrados no 1ºCEB. SymWriter, da Widgit Software, é o título 

original deste software que foi identificado por Hourcade et al (2010) como um 

softwares com características particulares para o desenvolvimento e apoio às 

atividades de literacia emergente.   

O software Comunicar com Símbolos está classificado pelo Secretariado Nacional da 

Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, como uma ajuda técnica, 

("ajudas.com," 2011) para treino de comunicação alternativa e aumentativa, sendo 

recomendado pelo Ministério da Educação (Correia & Correia, s/d), uma vez que  apoia 

o acesso ao texto a todas as crianças, jovens e adultos com dificuldades, de todos os 

níveis de ensino.  

Podendo ser utilizado como um processador integrado de texto e símbolos à 

semelhança de um processador de texto corrente, este software faz uso simultâneo da 

palavra e do símbolo gráfico e apresenta outras características que fazem dele um 
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software inclusivo: a) a presença de um corretor ortográfico pictográfico facilitando a 

correção ortográfica aos seus utilizadores; b) a permissão para ampliar as sugestões 

do corretor ortográfico de forma a dar respostas a determinado tipo de erros dados 

por um determinado aluno (Estanqueiro, Correia, & Costa, 2009); c) apresenta, 

também, diversas funcionalidades, como o sintetizador de voz, o realce de palavras, o 

verificador ortográfico, a escrita inteligente, a retroversão das ações e os símbolos 

gráficos. 

Apesar de termos avaliado todas estas funcionalidades no âmbito de um trabalho de 

investigação mais alargado, neste estudo dedicámos a nossa atenção a, apenas, três 

destas funcionalidades: o sintetizador de voz, o verificador/corretor ortográfico e os 

símbolos gráficos. 

O uso dos sintetizadores de voz, de acordo com diversos autores (Marks & 

Montgomery, 2006; Schlosser & Blischak, 2004) permite aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem ao nível da leitura e escrita, melhorar a identificação de palavras de 

forma global, melhorar a coerência gramatical e a densidade lexical, para além de 

promover a identificação de erros ortográficos com menor probabilidade de serem 

identificados caso os textos fossem lidos pelos próprios alunos. O sintetizador de voz 

permite, ainda, que se introduza no processo de ensino/aprendizagem a estratégia de 

aprender a escrever para aprender a ler (Tetzchner & Martinesen, 2002). A criança 

escreve com o apoio de um software e é-lhe dado o feedback através do sintetizador 

de voz, o que lhe permite corrigir os erros e, ao mesmo tempo, aprender a soletrar as 

palavras.  

O verificador ortográfico que introduz um feedback visual constante, fundamental 

para as realizações dos alunos. De acordo com Montgomery e Marks (2006), o 

verificador ortográfico permite aos alunos apresentar uma maior confiança e 

independência em atividades de escrita, promovendo a reflexão sobre os produtos 

escritos e uma maior facilidade de revisão. Em articulação com verificador ortográfico 

pode ser disponibilizado ao aluno o corretor ortográfico pictográfico. Esta 
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funcionalidade permite selecionar a palavra pretendida com o apoio do símbolo 

gráfico, através da associação símbolo/palavra (Widgit Software, 2012b).  

Para alunos com poucas experiências no contacto com a escrita ou com dificuldades 

em aceder à informação escrita, os símbolos gráficos podem revelar-se um elemento 

fundamental (Schnorr, 2011). Os símbolos gráficos podem ajudar a desenvolver o 

conceito de palavra, a compreensão de que a palavra escrita tem um significado 

(Widgit Software, 2012a), a direccionalidade da escrita e a noção de frase (Bishop, 

RanKin e Mirenda, 1994, citados por Marks e Montgomery, 2006).  

Diversos estudos (Fossett & Mirenda, 2006; Hetzroni, 2004a; Parette, Boeckmann, & 

Hourcade, 2008; Sheehy, 2002) reforçam a importância da imagem/símbolo na 

aprendizagem da leitura e da escrita. Fossett (2004) mostrou que as estratégias de 

apoio visual melhoram o processamento de informações e o acesso ao currículo. 

Fossett e Mirenda (2006) revelaram que a estratégia de associação de símbolos e 

imagens a palavras, em combinação com um ensino explícito, permite o 

reconhecimento da palavra e o desenvolvimento de habilidades de leitura para 

crianças com NEE.  

Outro recurso fundamental para o desenvolvimento dos alunos com NEE centra-se nas 

interações sociais. Robson (1989, citado por Silva, 2007) refere que a escola é um 

espaço por excelência para o estabelecimento de contextos interacionais, 

proporcionando às crianças a possibilidade de criar laços sólidos com os pares. 

Contudo, nem todas as crianças conseguem estabelecer com facilidade estes laços, 

nomeadamente as que apresentam NEE, o que lhes reduz as oportunidades de 

partilha, de aprendizagem e, até, de convívio. Neste contexto, é fundamental que 

sejam implementados métodos de ensino que promovam as interações em sala de 

aula, impulsionando, desta forma, as aprendizagens.  

No âmbito do apoio personalizado que as crianças com NEE necessitam em contexto 

inclusivo e tendo em conta que as turmas são cada vez maiores, mais diversificadas no 

que concerne às habilidades e às necessidades dos alunos e que os recursos humanos 
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disponíveis para apoiar necessidades individuais são cada vez mais escassos, a 

solução poderá passar pela escolha de métodos de ensino que usem os próprios 

alunos como recurso, isto é, métodos em que os alunos se apoiam uns aos outros 

(Fino, 1998). Destacamos o Ensino de Tutores entre Pares (Raposo, Bidarra, & Festas, 

1998), método que se integra na teoria de Vygotsky, articulando-se com a sua noção 

de desenvolvimento potencial (Raposo et al, 1998). Este método permite que o aluno 

passe da fase em que realiza as tarefas com ajuda para a fase em que é capaz de as 

realizar sozinho, recorrendo ao suporte de um colega mais experiente. 

O Ensino de Tutores entre Pares caracteriza-se, essencialmente, pela interação social, 

pelo diálogo e pela cooperação que se estabelece entre os alunos. Pode ser aplicado 

em turmas com número elevado de alunos que não permitem o método de ensino 

recíproco, conhecido com “instrução com andaimes”, muitas vezes utilizado pelos 

docentes aquando do apoio personalizado. 

À semelhança do Ensino Recíproco em que o professor, através das interações, leva o 

aluno a encontrar formas de solucionar os problemas e de se aproximar da resposta 

certa, também, o método de Ensino de Tutores entre Pares pode promover o diálogo 

entre alunos com as mesmas finalidades.  

No que concerne a este método, é possível estabelecer contextos em que todos 

partilham as mesmas competências, estabelecendo-se interações simétricas, até ao 

estabelecimento de contextos em que um dos alunos assume a posição de tutor, 

estabelecendo-se interações assimétricas.  

De acordo com Peixoto e Monteiro (1999), as interações de caráter assimétrico são 

aquelas em que os sujeitos apresentam papéis e estatutos diferentes, aquando da 

resolução das tarefas. Neste tipo de interação o sujeito mais competente interage com 

o sujeito com menores competências de forma a transmitir-lhe os meios para resolver 

um problema que este não seria capaz de resolver sozinho. 
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As interações sociais simétricas são aquelas em que os dois sujeitos que 

desenvolvem a tarefa têm papéis e estatutos idênticos, tendo que colaborar para a 

resolução com sucesso da tarefa.  

No que respeita aos benefícios retirados da situação de tutorado pelos diversos alunos 

envolvidos, os dados do estudo de Peixoto e Monteiro (1999) mostram que o 

tutorando e tutor retiram benefícios desta interação. O tutorando usufrui de 

benefícios reais em termos das aprendizagens (ao interagir com os tutores, os 

tutorandos recebem uma atenção individualizada regulando a sua ação) e o tutor 

preconiza a iniciativa de aprender ensinando, revendo e consolidando aprendizagens 

anteriores, preenchendo lacunas e reformulando os seus conhecimentos em novos 

quadros concetuais - é o chamado efeito-tutor, ou seja, o próprio tutor consegue 

retirar benefícios das interações estabelecidas.  

Este sistema tutorial traz ao processo de ensino/aprendizagem vantagens ao nível da 

gestão de sala de aula e de grupos heterogéneos, pois permite uma redistribuição, no 

contexto educativo de sala de aula, dos "papéis classicamente pertencentes a 

professores e a alunos" (Margarido, 2003, p. 15). 

 

METODOLOGICA 

Este estudo de índole qualitativa, do tipo exploratório-descritivo integra-se no âmbito de 

uma investigação mais alargada que esteve na base da tese de mestrado Ler e escrever + 

com o software educativo Comunicar com Símbolos (Gonçalves, 2013). Procurando 

conhecer as aquisições alcançadas por dois alunos com NEE no âmbito da realização 

das tarefas de leitura e escrita com o apoio do software educativo Comunicar com 

Símbolos, que em simultâneo usufruíram do método de ensino de tutores entre pares, 

este trabalho visa: (a) verificar se as funcionalidades do software Comunicar com 

Símbolos auxiliam os alunos com NEE na concretização de tarefas de leitura e da 

escrita; (b) avaliar o papel do ensino de tutores para a aprendizagem da leitura e da 
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escrita dos alunos com NEE aquando da utilização das funcionalidades do software 

Comunicar com Símbolos. 

Selecionámos como participantes dois alunos com NEE, com 8 e 9 anos que, no ano 

letivo 2011/12, frequentavam o 2º e 3º ano de escolaridade respetivamente, numa 

mesma turma, com 17 alunos, do 1º, 2º e 3º ano de escolaridade. O aluno do 2º ano 

(aluno A), do sexo feminino,  apresentava défice cognitivo grave e mutismo seletivo e o 

aluno do 3º ano (aluno B), do sexo masculino, apresentava uma perturbação global do 

desenvolvimento, sequelas de grande prematuridade, paralisia cerebral e estrabismo, 

consequências de um nascimento prematuro. Para além destas problemáticas 

individuais, ambos apresentavam dificuldades acentuadas ao nível da aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

A observação participante foi o instrumento privilegiado de recolha de dados ainda 

que tenhamos, igualmente, recorrido a registos escritos e videográficos (realizados 

com a webcam do computador).  

A investigação decorreu entre fevereiro a maio de 2012, num total de 10 sessões, 

perfazendo um total de 300 minutos de observação.  

Para a análise dos dados criaram-se categorias com base nas funcionalidades 

apresentadas pelo software que se cruzaram com categorias ligadas ao tipo de 

interações estabelecidas entre os pares: interações simétricas e interações 

assimétricas. Para analisarmos a frequência com que foram utilizadas as diferentes 

funcionalidades do software recorreu-se ao localizador do Word, mas, posteriormente, 

realizou-se uma avaliação do seu interesse para a progressão nas tarefas o que 

resultou nos dados quantitativos e qualitativos que de seguida apresentamos. Esta 

opção prendeu-se com a constante presença de algumas das funcionalidades, ao longo 

de todo o trabalho desenvolvido pelos alunos nas diversas sessões observadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Neste ponto, centrar-nos-emos nas funcionalidades verificador ortográfico, 

sintetizador de voz e símbolo gráfico, não obstante ter sido observado o uso de 

outras que foram alvo de tratamento de dados.  

Os alunos usaram as diferentes funcionalidades, quer em interação assimétrica, quer 

simétrica. Através do Gráfico 1, pode observar-se, em termos quantitativos, a 

distribuição do uso dessas funcionalidades observadas durante as 10 sessões de 

trabalho.  

 

 

 

 

Gráfico 1- Sequências interativas em que estiveram presentes as funcionalidades do software 

de forma relevante para a progressão nas tarefas 
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Os dados revelaram o interesse do uso do verificador ortográfico, do sintetizador de 

voz e dos símbolos gráficos ao longo das 10 sessões do processo de aprendizagem 

da leitura e escrita para estes dois alunos com NEE.  

Relativamente ao verificador ortográfico, os dados recolhidos sugerem que esta foi a 

funcionalidade que maior segurança transmitiu aos alunos, no processo de escrita. Não 

sendo necessário que selecionassem esta funcionalidade, esta acabou por se 

apresentar como um feedback visual, constante, dado aos alunos. Esse feedback levou-

os a refletir, sistematicamente, sobre os seus erros ortográficos, o que dificilmente 

fariam, na escrita manuscrita, sem o apoio do professor e a identificar erros diversos 

(por incorreta segmentação de palavras, por incorreta articulação e por dificuldade de 

associação fonema/grafema), conforme dados da observação da interação entre os 

dois alunos com NEE. 

 

«O aluno B escreve “de veto”. Dá erro. Senta-se. Diz: “Então?” O Aluno do 1º ano diz, olhando para o ecrã: “Ven-to, 

ven-to”. O aluno do 3º ano diz: Falta uma letra (nome do aluno B)”. O aluno B olha para ele e diz: ”Uma letra?” – 

franze o sobrolho.» (Sessão 9- 26/04/12) 

 

Esta reflexão foi conseguida, quer quando os alunos estabeleceram relações 

simétricas, quer quando estabeleceram relações de pequena assimetria, o que se 

revelou interessante do ponto de vista das aprendizagens de todos os envolvidos.  

 

«O aluno do 1º ano começa a procurar as letras e a escrever. Vai silabando, mas não diz o "r". Escreve "ciança". 

Surge a indicação de erro. (...) Mal veem aparecer a caixa do corretor ortográfico, reparam nos símbolos. (...) O 

aluno do 1º ano observa e diz: "Ah!, Falta esta letra..." aponta no ecrã o r". Clica no 2º símbolo que tem uma criança 

estilizada, ao pé de um adulto» (Sessão 9- 26/04/12) 

 

Outro aspeto relevante dos dados recolhidos, prende-se com o sentimento de 

autoconfiança e de autoeficácia que os alunos transpareceram. Mostraram, ainda, 

independência durante o processo de escrita, facilidade de revisão e de correção, indo 
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ao encontro dos estudos de Montgomery e Marks (2006). Verificou-se que os dois 

alunos, perante a identificação de um erro ortográfico, apontado pelo verificador 

ortográfico, refletiam e discutiam diferentes possibilidades de escrita, por vezes por 

tentativa e erro, avançando, apenas, quando conseguiam escrever a palavra de forma 

correta.  

 

«O aluno A continua a escrever . Escreve"lai" e o B "te". Dá erro. O aluno B olha para o ecrã e reclama: "Nome do 

aluno, é e!" Emenda e lê: "leite".» (Sessão 5 - 8/03/12) 

 

Os dados revelaram, também que  o corretor ortográfico pictográfico associado ao 

verificador ortográfico levou os alunos a corrigirem com (mais) facilidade os erros 

ortográficos - tendo disponível a palavra associada ao símbolo gráfico este dá-lhes 

feedback visual sobre a palavra que pretendem escrever. O uso de corretor ortográfico 

trouxe, também, mais rapidez ao processo de revisão da palavra escrita com erro, 

atenuando as dificuldades inerentes a um ritmo lento de execução das tarefas e 

promovendo a inclusão nos trabalhos propostos ao grupo turma.  

 

«O aluno do 1º ano começa a escrever "qualquer". (…) Surge o erro marcado. (…) Acedem ao corretor ortográfico. O 

aluno do 1º ano tenta ler. Começa a ler a primeira: "Qua, tem um l..." O aluno do 3º ano diz: "Qual, lê-se qual." O 

aluno do 1º ano diz: "Qualquer! É esta!"(…) Surge a palavra e o símbolo no ecrã. Batem palmas.» (Sessão 9 - 

26/04/12) 

 

 

No que respeita ao sintetizador de voz, constatámos que o uso que os alunos fizeram 

desta funcionalidade foi importante para as suas aprendizagens de leitura e escrita, 

indo ao encontro do que é referido por Tetzchner e Martinessen (2002) que referem 

ser um dos progressos mais importantes introduzido pelas tecnologias de apoio.  

Foi-nos possível observar que os alunos, a partir da leitura de palavras e frases  

recebida através do sintetizador de voz, identificaram erros ao nível da escrita de não 

frases, erros ortográficos por incorreta associação fonema/grafema e apresentaram 

uma maior autonomia de escrita e de trabalho sem que tivessem que recorrer de 
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forma constante ao professor, indo ao encontro dos resultados obtidos por Marks e 

Montgomery (2006) e Schlosser e Blischak (2004).  

 

«(…) O aluno do 1º ano carrega na função voz: Ouve-se "guando". O aluno B tapa os olhos, ri e diz: "Ai, tá mal. Não é 

guando é com q... quando...". Enquanto diz isto altera a palavra. (...)» (Sessão 9 - 26/04/12) 

 

Ao longo de toda a intervenção tivemos como objetivo que o sintetizador de voz 

servisse para que os alunos fossem aprendendo a ler os seus produtos escritos e 

melhorassem a sua autoconfiança ao nível da apresentação dos seus trabalhos aos 

pares. Os alunos escreviam com o apoio do software e o feedback dado pelo 

sintetizador de voz permitiu-lhes, progressivamente, aprender a articular as palavras 

ou sequências de letras e dar a conhecer o que tinham escrito ao grupo. Este trabalho 

foi ao encontro da estratégia de aprender a escrever para aprender a ler, defendida 

por Tetzchner e Martinessen (2002). Para o aluno A, com mutismo seletivo, esta 

estratégia de ensino foi fundamental, permitindo-lhe mostrar os conhecimentos que 

foi alcançando ao nível das competências de escrita e desenvolver um sentimento de 

autoconfiança que se revelou através de expressões de contentamento.  

«Os alunos A e B escrevem em conjunto, com o apoio de cartões, a frase  Eu visto a máscara de laranja. A carrega 

na função voz. O aluno do 3º ano (…) diz, ao mesmo tempo que toma a posição no teclado: " Não fica bem  visto"  e 

substitui por vesti. "Se escreverem visto é hoje e o Carnaval já aconteceu, tem que ser vesti. Estão a ver esta seta?"- 

diz apontando para a seta que indica o tempo verbal por cima do símbolo.(…) O aluno A carrega na função voz. 

Ouvem novamente a frase e riem.» (Sessão 3 - 23/02/12) 

 

O uso dos símbolos gráficos foi entendido como uma outra forma de dar feedback 

visual aos alunos. Um feedback capaz de facilitar a compreensão de que a palavra 

escrita tem um significado (Widgit, 2012a), de que os produtos escritos estão ou não 

corretos, correspondendo ao que o aluno pretende escrever e capaz de promover a 

autocorreção. O uso dos símbolos, como feedback autocorretivo, foi acompanhado 

por um ensino explícito do que se pretendia com o seu uso, opção que teve em 

consideração os estudos realizados por Fossett e Mirenda (2006). Através dos dados 
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recolhidos verificou-se que esta funcionalidade foi facilmente apreendida pelos 

alunos com NEE que a usaram de forma constante para aferir a correção dos seus 

produtos escritos, promovendo a autonomia, reflexão, prossecução e manutenção nas 

tarefas propostas.  

 

«O aluno A escreve é "ama" para e o aluno B que está atento ao que o colega está a fazer, começa a silaba em voz 

alta, mas como se o fizesse para ele próprio: "A -ma re-re-la". Olha para a parede onde está escrito o caso especial e 

aponta com o dedo dizendo "ra,re". Toma posição  no computador e escreve "rela" (...).Dá espaço e surge o 

símbolo. O aluno A sorri.» (Sessão 5 - 8/03/12)  

 

Para avaliar o papel do ensino de tutores no âmbito do processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita dos participantes aquando da utilização das funcionalidades do 

software educativo Comunicar com Símbolos foram tidas em consideração as 

sequências interativas assimétricas apresentadas no Gráfico 1.   

O ensino de tutores concedeu à funcionalidade de verificação ortográfica um papel 

fundamental nas respostas aos alunos com NEE, nos momentos de realização das 

tarefas de escrita, no contexto de sala de aula. Estando nós perante um grupo 

heterogéneo, em que alguns dos elementos tutores não se encontravam a desenvolver 

o mesmo tipo de atividade, o verificador ortográfico serviu com um “alerta” para a 

necessidade de intervenção na tarefa dos pares.  

 

«O aluno do 3º ano concentra a atenção no ecrã. Está com um erro marcado na palavra gaivota. Diz: “Ouçam a 

palavra que tem erro." Carrega na função voz.» (Sessão 9 - 26/04/12) 

 

Foi também possível observar que os tutores mais novos, que ainda se encontravam 

numa fase muito inicial da aprendizagem da leitura e da escrita, faziam uso desta 

funcionalidade para a identificação do erro que não conseguiriam reconhecer caso não 

estivesse presente, tendo, no entanto, competência para a chegar a um produto 

escrito correto após reflexão.  
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«O aluno B escreve a palavras somo. Dá indicação de erro. O aluno do 1º ano diz: "Está mal. É com u! Aqui, aqui!"- 

apontando para a letra a alterar no ecrã.» (Sessão 4 - 1/03/12) 

 

 Desta forma, os alunos, com mais ou menos conhecimentos ortográficos, mais ou 

menos disponibilidade para se concentrarem na tarefa dos seus tutorandos, 

conseguiram, com o apoio desta funcionalidade, promover um ambiente de reflexão 

sobre os produtos escritos. Deram resposta às suas dúvidas e às dos colegas e 

apoiaram a aproximação a um produto escrito correto no momento em que era 

necessário que este trabalho fosse feito.  

O uso que os tutores fizeram do sintetizador de voz foi relevante para a concretização 

das atividades de escrita por parte dos alunos com NEE. Os tutores mais novos 

recorreram ao feedback auditivo para aferir erros de associação fonema/grafema que 

se verificavam, de difícil identificação ou para confirmar a ajuda dada.  

 

«O aluno B (…) pergunta ao aluno do 1º ano: "É um "o" e um "i"?". O aluno do 1º ano responde acenando, 

afirmativamente, com a cabeça:" O-i". O aluno B escreve corretamente o resto da palavra.  (…) ouvem a última 

frase.» (Sessão 9 - 26/04/12) 

 

Não menos relevante, no processo de ensino/aprendizagem dos alunos com NEE, foi o 

uso que os alunos do 3º ano de escolaridade fizeram do sintetizador de voz. Tendo que 

elaborar um discurso que elucidasse os tutorandos sobre os erros cometidos, os 

tutores recorreram a esta funcionalidade para apoiar e concretizar as suas explicações.  

 

«O aluno do 3º ano (…) Carrega na função voz. Ouve-se "gaibota". Olham todos para o aluno do 3º ano, que clica 

novamente na função voz. Ouve-se novamente a pseudo-palavra "gaibota". O aluno do 3º ano diz: Gaibota? Não, 

Vaivoota! Vo-vo!". O aluno do B diz: "Ah! gaivota...". Apaga tudo e volta a escrever usando o "v".» (Sessão 9 - 

26/04/12) 
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A utilização do sintetizador de voz verificou-se em contínuo com o uso dos símbolos 

gráficos como feedback da palavra escrita. Em interações de pequena assimetria, 

como é o caso das estabelecidas entre o aluno do 1º ano e os alunos com NEE, estes 

não só promoveram o uso do símbolo gráfico como funcionalidade autocorretiva dos 

colegas, como também a usaram quando tiveram dúvidas e necessitaram de apoiar os 

colegas na correção de produtos escritos.  

Nas interações assimétricas, os tutores do 3º ano, usaram o feedback dos símbolos 

para concretizar sugestões de escrita sobre as quais tinha conhecimento das regras 

ortográficas, mas ainda tinha alguma dificuldade em expô-las verbalmente, 

necessitando de algum suporte. 

 

«O aluno do 3º ano, levanta a cabeça da sua tarefa e dirige a atenção ao ecrã. Diz, ao mesmo tempo que toma a 
posição no teclado: "Não fica bem visto" e substitui por vesti. Diz, ainda, realizando a ação de correção ao mesmo 

tempo que fala: "Se escreverem visto é hoje e o Carnaval já aconteceu, tem que ser vesti. Estão a ver esta seta?"- diz 
apontando para a seta que indica o tempo verbal por cima do símbolo.» (Sessão 3 - 23/02/12) 

 

Estes mesmos dados revelaram, também, que estas funcionalidades foram promotoras 

das aprendizagens, da reflexão sobre os produtos escritos e da expressão oral dos 

alunos tutores, permitindo-nos observar o efeito-tutor, estudado por Barnier (1989, 

citado por Monteiro, 1995), em que os próprios alunos tutores retiram benefícios do 

apoio dado aos colegas. 

Após esta análise, podemos concluir que os dados recolhidos permitem inferir que o 

ensino de tutores foi essencial para que os alunos com NEE retirassem vantagens das 

funcionalidades do software educativo introduzido em sala de aula e que os próprios 

alunos tutores acabaram por usufruir dessas mesmas funcionalidades e das interações 

estabelecidas com os pares para o seu crescimento cognitivo. 

Estes dados vão ao encontro dos resultados das investigações de Hourcade et al (2010) 

que apontam o software educativo Comunicar com Símbolos como uma ferramenta 

com um conjunto de características particulares para o desenvolvimento e apoio às 
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atividades de literacia emergente. De facto, os dados recolhidos permitiram-nos 

constatar que as caraterísticas deste software educativo possibilitaram aos alunos 

participantes o desenvolvimento de uma independência crescente na leitura e na 

escrita e uma participação ativa em atividades neste âmbito, num contexto de sala de 

aula inclusiva do 1º CEB. O feedback visual e auditivo oferecido pelas funcionalidades 

do software apoiou todos os alunos (tutores e tutorandos), promovendo a reflexão 

individual e conjunta sobre os produtos escritos e a aquisição de competências ao nível 

do processo de aprendizagem de leitura e escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo revela que o Ensino de Tutores entre Pares promoveu e apoiou o uso das 

funcionalidades do software Comunicar com Símbolos e permitiu que os alunos com e 

sem NEE retirassem vantagens do seu uso. Os dados permitiram-nos igualmente inferir 

que a estratégia de aplicação do Ensino de Tutores entre Pares e o uso deste recurso 

educativo trouxe vantagens para os diversos atores envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem. Aos alunos com NEE, a combinação destes dois elementos 

permitiu a sua manutenção nas tarefas de escrita de forma mais independente 

relativamente ao apoio do professor e sua consecução com sucesso e, ainda, um 

ajustamento crescente do ritmo de trabalho individual ao ritmo da turma. 

Aos alunos sem NEE, os elementos introduzidos no processo de ensino/aprendizagem 

permitiram o desenvolvimento da sua autorregulação (Peixoto & Monteiro, 1999) e o 

seu crescimento cognitivo, revelando-se o que se designa de efeito-tutor.  

Destacamos, ainda, a redistribuição, no contexto de sala de aula, dos papéis 

habitualmente atribuídos a professores e alunos (Monteiro, 1995). Conseguiu-se que 

os alunos experimentassem uma modalidade de ensino-aprendizagem que lhes 

permitiu usufruir dos benefícios (que nem sempre são assim entendidos) de 

integrarem uma turma heterogénea. O método de Ensino de Tutores entre Pares, ao 
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dispor da diversidade de níveis de escolaridade e dos diferentes graus de dificuldade 

na consecução das tarefas, pode contribuir para o estabelecimento de diferentes 

perspetivas no sistema de ensino personalizado, permitindo que alguns alunos apoiem 

os colegas que por alguma razão encontram dificuldades de participação nas 

atividades. Terá, também, permitido apoiar o professor da turma no que respeita à 

introdução de um recurso educativo eficaz no apoio aos seus alunos e ajudá-lo a gerir 

um grupo heterogéneo e com um número elevado de alunos.  

Resta-nos deixar registado que as tecnologias de apoio podem ser a "única avenida 

para a literacia", como é referido por Hetzroni (2004, p. 1306), quando se fala de 

alunos com NEE. É, por isso, extremamente importante que todos os professores 

sejam capazes de utilizar as tecnologias de apoio disponíveis e encontrar tecnologias, 

com funcionalidades semelhantes para as outras crianças do grupo/turma (NAEYC, 

2012) de forma a promover a motivação e a independência em atividades de escrita.  
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O BRINCAR COMO POSSIBILIDADE DO PROFESSOR CONHECER 

OS PROCESSOS DE APRENDER E PENSAR DOS ALUNOS QUE 

ENFRENTAM OBSTÁCULOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Ferreira, Ana Tereza R. e Tacca, Maria Carmen V. R.  

 

RESUMO 

 

Ao olhar para a relação professor-aluno, procuramos por ferramentas que permitam estreitar 

esta relação.  Aqui escolhemos avaliar como o brincar, ou seja, jogos, brinquedos e 

brincadeiras, permite ao professor e ao aluno entrarem em diálogo possibilitando ao professor 

conhecer de maneira mais profunda os processos de aprender e pensar de seus alunos, em 

particular, daqueles com obstáculos no processo de aprendizagem, utilizando isso na sua 

intervenção pedagógica. Para compreender a realidade escolar utilizou-se a psicologia 

histórico-cultural. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do Distrito Federal, Brasil, 

tendo como colaboradores uma professora regente em turma do 3º ano do ensino 

fundamental de nove anos e sua turma. O estudo teve delineamento qualitativo no sentido de 

compreender e explicar o fenômeno ao longo de seu processo com os seguintes instrumentos 

de pesquisa: observação, observação participante, desenvolvimento de atividades lúdicas, 

entrevista semi-estruturada e conversa informal com a professora. Os resultados indicaram 

que o professor por meio do brincar pode se comunicar com o aluno para compreender 

melhor seu processo de aprendizagem e que durante a brincadeira a criança modifica seu 

comportamento, assumindo o polo ativo. Importante considerar que para atingir esse 

propósito o professor deve entender o desenvolvimento humano como singular e diverso. 

Dentre os diversos recursos pedagógicos, a escolha pelo brincar se justificou por ser 

responsável pelas principais mudanças nos processos psicológicos da criança ao aprender e 

pelo fato de que, quando a criança brinca, ela age de forma natural, permitindo ao professor 

fazer uma leitura do seu desenvolvimento. Por fim, destacamos que os resultados 

demonstraram também que as questões que consubstanciam a relação professor - aluno são 

decisivas para o sucesso na aprendizagem. 

 

Palavras chaves: 

Brincar. Investigação pedagógica. Relação professor - aluno. Aprendizagem. 
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THE PLAY AS A POSSIBILITY FOR THE TEACHER TO KNOW THE LEARNING AND THINKING 

PROCESS OF THE STUDENTS THAT FACE OBSTACLES IN THE LEARNING PROCESS 

 

 

When we  study the teacher-student relationship, we look for some tools that can improve this 

relationship. Here we choose to evaluate  how the play, i.e., games and toys, allowed the 

teacher, and the student, to start a dialog that enables the teacher to know deeply the 

learning and thinking process of his students, in particular those who face obstacles in the 

learning process, and to use this information in a pedagogical intervention. In order to 

understand the school scenario, we employ the historical-cultural psychology. The research 

was realized in a public school of the Distrito Federal, Brazil, with a teacher that works with 3rd 

year students in nine years of fundamental school and her class. This is a qualitative research 

in the sense of the understanding and the explanation of the phenomena during its occurrence 

with the following research tools: observation, participating observation, playful activities 

development, semi-structured interviews and an informal chat with the teacher.  The results 

indicated that the teacher by means of the play could communicate with the student in order 

to understand his learning process and how the children change their behavior during the play 

time, becoming an active pole. It is important to consider that to achieve this objective the 

teacher must understand the human development as singular and diversified. Between the 

several pedagogical resources, the choice of the playing is justified because it is responsible of 

main changes in the children psychological process and also because, when children play, they 

act in a natural fashion, which permit to the teacher a complete access to a reading of their 

development. At last, we highlight that the results show that the questions that 

consubstantiate the teacher - student relationship are decisive towards a successful learning. 

 

Keywords:  Play. Pedagogical Investigation. Teacher-Student Relationship. Learning 

 

INTRODUÇÃO 

 

Brincar, pular e desenhar são verbos geralmente associados à infância. Desenhar a família de 

mãos dadas em frente à árvore preferida ou em frente à casa... Correr pelo quintal 

transformando, em um passe de mágica, o lençol no varal na capa do Super-homem... Imitar 

um palhaço dando cambalhotas... Pular corda, pular amarelinha ou simplesmente deitar no 

chão e descobrir a forma que a nuvem tem, já que a imaginação não tem limites, e a 

brincadeira pode nos levar a qualquer lugar, nos transformar em qualquer pessoa. Brincar dá 

liberdade de ser e agir, pois no mundo da brincadeira tudo pode acontecer. E logo chega o 



 

Parte II |Pág. 2363  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

parceiro de aventuras, um irmão ou o vizinho da casa ao lado. A brincadeira agora é o pega-

pega, o pique-esconde, o teatrinho, o jogo de bola, ou outra. O momento é cheio de 

fantasia, risos e alegria. Todavia, no auge da brincadeira, a mãe de alguém chama, pondo fim à 

fantasia, pois está na hora de almoçar, tomar banho e ir à escola. 

Essa história acontece todos os dias para um grande número de crianças: a brincadeira 

fica em casa quando chega a hora de ir à escola. Lá, o negócio é sério. A fantasia, o riso e a 

alegria nem sempre chegam à sala de aula. Dessa forma, não é estranho escutar “eu não gosto 

da escola”, “eu preciso mesmo ir?” ou “a minha escola é chata”, visto que nas séries iniciais, 

em algumas escolas, a educação formal não demonstra estar atrelada à vivência ou 

convivência entre crianças. 

A escola é um espaço para trabalhar o conhecimento sistematizado pela sociedade ao 

longo dos anos, porém esta prática deveria estar calcada em seu objetivo educacional: a 

aprendizagem do aluno, constituindo-se um cenário em que ele deve ser o centro do processo 

pedagógico e, portanto, todas as estratégias, métodos e planejamentos devem ser elaborados 

pensando nele. Com esse propósito, a Educação Fundamental, cuja clientela são crianças entre 

seis e doze anos, poderia desenvolver sua proposta de trabalho pedagógico privilegiando 

jogos, brinquedos e brincadeiras, tendo em vista ser essa a atividade responsável pelas 

mudanças mais significativas em suas vidas. 

A ação de brincar já foi apontada como essencial ao desenvolvimento por teóricos 

como Vigotski (2011). Ele apontou que por meio da brincadeira a criança desenvolve-se 

intelectualmente, pois no processo de evolução do pensamento concreto para o abstrato ela 

pode chegar ao ponto de prescindir do objeto. O brincar leva a criança a agir em função do que 

pensa e não necessariamente do que vê.  

De acordo com esses teóricos, não resta dúvida sobre a importância do brincar e, 

então, propomos que ele pode ser uma ferramenta para o professor identificar o nível do 

desenvolvimento do aluno na relação pedagógica. Assim, voltamos ao questionamento que 

motivou esta nossa pesquisa: como esta atividade permite ao professor fazer conhecer o 

pensamento do aluno? A ação de brincar entre professor e aluno poder ser uma ferramenta 

pedagógica para o professor “entrar em diálogo” com o seu aluno? 

O brincar, como ferramenta pedagógica, é aspecto que abordaremos com relevância 

neste trabalho, pois será visto como um recurso que pode auxiliar o professor no processo de 

ensino - aprendizagem. Nesse sentido, a escolha da brincadeira deveria estar respaldada no 

conhecimento que o docente tem de seus alunos. Por outro lado, este mesmo recurso pode se 

constituir em um instrumento para o professor conhecer o seu aluno. 

Na perspectiva histórico-cultural, as relações sociais e a cultura são a base do 

desenvolvimento humano. Portanto, todas as relações que estabelecemos socialmente, nos 

espaços sociais em que convivemos, contribuem para nossa constituição como seres humanos, 
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sejam elas relações familiares, profissionais, de amizade ou escolares, assim como a relação 

professor - aluno.  

Estamos considerando a relação professor - aluno como aquela que se estabelece ao longo do 

processo educacional. Importa considerar que no processo de ensino - aprendizagem, a 

relação pedagógica é um dos aspectos mais importantes, em alguns casos pode ser a diferença 

entre o sucesso e o fracasso escolar.                                             

Tacca (2006, 2007) ainda ressalta que a construção do conhecimento está entrelaçada 

às relações que se estabelecem no âmbito da escola e da sala de aula. A relação do professor 

com o aluno será construída de forma a permitir ao primeiro perceber as formas que o aluno 

encadeia seu pensamento e os motivos que o mobilizam permitindo uma ação educativa 

efetiva. 

No entanto, nem sempre as relações professor - aluno são bem sucedidas, pois podem 

surgir questões de descontinuidade no processo de escolarização que culminam no fracasso, o 

qual passa a envolver toda a comunidade escolar, ou seja, além de professores e alunos, a 

equipe pedagógica, a direção e os pais. O tema é alvo de constantes debates, e García Sanchez 

(2004) é um exemplo de autor que aprofunda a discussão, tirando o foco do fracasso escolar 

do aluno e abordando outras questões importantes, como a preparação inadequada de 

professores, as mudanças significativas no modelo de organização escolar ou o ambiente 

adverso e hostil.  

 Desta forma, para propor um olhar diferenciado sobre a dificuldade de aprendizagem, 

a relação do ser humano com o brincar e daquilo que ele favorece para a ação pedagógica, 

constitui-se um caminho possível na concepção deste trabalho. Um olhar de possibilidades 

para o fato de alguns estudantes, aparentemente sem qualquer problema físico ou cognitivo, 

apresentarem rendimento escolar abaixo da média.  

Essa questão foi discutida por Pereira e Tacca (2012) e Tacca (1999, 2006, 2007), que 

encaminham a discussão no sentido da necessidade de se buscar possibilidades de 

aprendizagem. García Sánchez (2004) chama a atenção para o fato de que a dificuldade de 

aprendizagem somente poderia ser caracterizada após oferecidas adequadas oportunidades 

de aprendizagem.  

Diante do exposto, o problema desta pesquisa é será que o brincar, ou seja, jogos, 

brinquedos e brincadeiras se constituem em uma ferramenta para o professor desvelar o 

pensamento do aluno, durante a intervenção pedagógica? 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
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A relação pedagógica é estabelecida entre um aprendiz e seu mestre, entre aluno e 

professor, e definida por Tacca (2008) como aquela necessária aos processos de ensino - 

aprendizagem e que tem seus alicerces na utilização plena do diálogo, constituindo-se em 

trabalho compartilhado. Esta relação ocorre, geralmente, na sala de aula, porém não fica 

restrito a ela. Pode acontecer em qualquer lugar da escola, desde que esteja ancorada em 

alguns princípios: 

 

• haja disponibilidade dos sujeitos envolvidos no processo; 

• os vínculos afetivos estejam configurados na confiança mútua; e 

• haja comunicação dialógica no processo ensino - aprendizagem. 

 

A escolha da estratégia pedagógica exige por parte do professor o conhecimento do 

seu aluno e, portanto, entendemos esse conhecer (entre professor - aluno) um dos 

fundamentos desta relação. Esse conhecimento permite ao professor identificar as zonas de 

desenvolvimento atual e imediato do aluno, que o levará à escolha de uma estratégia 

pedagógica que irá possibilitar ao aluno desenvolver suas potencialidades e ter um salto 

qualitativo. A estratégia pedagógica irá atender à necessidade educacional do aluno, pois ele é 

o centro do processo de ensino - aprendizagem.  Vigotski (1983) afirma que não existe método 

bom ou ruim, o método deve ser analisado no contexto educacional no qual está sendo 

aplicado; portanto, uma boa estratégia pedagógica é aquela que nasce do conhecimento, por 

parte do professor, da Zonda de Desenvolvimento Imediato (ZDI) do aluno (VIGOTSKI, 2009).  

Para atingir a ZDI, julgamos ser efetivo o emprego da linguagem do brincar. Vamos ver 

o porquê logo adiante. Por enquanto, queremos saber: o que é brincar? Qual a importância 

dessa ação para o desenvolvimento infantil?  

Definir o que é brincar não é uma tarefa fácil, tendo em vista a diversidade de 

literatura sobre o tema, autores como Kishimoto (2008) e Cordazzo e Vieira (2007) 

estabeleceram critérios para diferenciar os termos jogo, brinquedo e brincadeira. Kishimoto 

(2008) conceitua em sua pesquisa que o “brinquedo será entendido sempre como objeto, 

suporte de brincadeira, brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras 

e jogo infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. (brinquedo e 

brincadeiras)” (p. 7).  

Aqui vamos tratar o brincar de maneira ampla, ou seja, incluindo o jogo, a brincadeira 

e o brinquedo.  A ação de brincar, ao longo do tempo, foi utilizada para os mais diversos fins: 

entretenimento, prazer e até como treinamento para guerra pelos gregos e romanos, além de 

ter sido considerada como pecado pela Igreja Católica na Idade Moderna. Carneiro (2012) 

afirma que muitos jogos, brincadeiras e brinquedos tiveram sua origem em atividades 
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religiosas praticadas por adultos que ao longo dos anos foram adaptadas para criança e que 

a origem de alguns remonta à Antiguidade, como por exemplo, a bolinha de gude, que em 

seus primórdios era praticada por crianças romanas utilizando nozes e pedras. 

As primeiras brincadeiras são ensinadas pelos pais, e de acordo com o aumento dos 

laços sociais, o repertório de brincadeiras também cresce, se modifica e se complexifica. Vários 

estudos foram feitos para verificar o impacto do brincar no desenvolvimento infantil 

(FORTUNA, 2012; LIRA, 2012; PIMENTEL, 2008; VIGOTSKI, 2011). Não há dúvida sobre a sua 

importância na constituição da criança. 

Teóricos como Caillois (1990), Brenelli (1993), Kishimoto (2008), Miranda (2002) e 

Macedo, Petty e Passos (2005), ressaltaram a importância dos jogos para o desenvolvimento 

do homem, enumerando os benefícios da utilização desse recurso em sala de aula, em 

atendimento psicopedagógico ou simplesmente como diversão. Com base nesses estudos 

podemos concluir que o brincar favorece o desenvolvimento infantil. No entanto, queremos 

identificar como essa atividade está incorporada na escola e que papel desempenha 

especificamente quando o professor e o aluno estão em relação pedagógica. Assim podemos 

questionar: o brincar está presente na escola, mas em que condições? Como professores 

fazem uso desta ferramenta? Quais são os aspectos do brincar que podem ajudar o professor a 

reconhecer a capacidade e habilidades de seus alunos?  

O brincar, o jogo e a brincadeira estão presentes na escola, entretanto, faz-se 

necessário uma análise desta presença: Mendonça (2008) afirma que o brincar na escola não 

tem um espaço definido, pois é posto como um momento de ocupação fútil do tempo da 

criança, um passatempo e não como um recurso de desenvolvimento infantil. Carvalho, Alves 

e Gomes (2005) postulam assim como Mendonça (2008) um brincar livre, sem qualquer 

intervenção por parte do professor. Os autores criticam os professores que atuam na 

educação infantil, que substituem a ação de brincar, por atividades que, em sua grande 

maioria, não permitem à criança agir de maneira independente. O brincar, neste sentido, é 

posto como um momento único da criança e desta forma não deve sofrer intervenções por 

parte do professor. 

Se perguntarmos: quais são os aspectos do brincar que podem ajudar o professor a 

reconhecer a capacidade e habilidades de seus alunos? Todos os autores citados no parágrafo 

anterior são unânimes em reconhecer que as habilidades desenvolvidas pela experiência de 

brincar são fundamentais para o processo de desenvolvimento humano bem como para a 

aprendizagem e escolarização.  

Queiroz, Maciel e Branco (2006) afirmam que o brincar possibilita à criança vivenciar o 

lúdico, descobrir a si mesma e assimilar a realidade. Também destacam a importância do 

brincar para o desenvolvimento infantil, pois esta muda a relação da criança com o objeto. No 

primeiro momento, o objeto assume, para a criança, as características que lhe foram 

culturalmente atribuídas; no segundo momento, por meio da brincadeira, a criança passa a 
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controlar o objeto e atribui a ele um novo significado; ela descobre a possibilidade de 

transformar e produzir algo novo.  

Ainda, segundo Queiroz, Maciel e Branco (2006), a imaginação é uma característica 

definidora do brincar e este por ser uma construção cultural, fruto dos processos de interação 

social, só pode ser analisado dentro de um contexto cultural próprio, de uma determinada 

época e lugar. Estes elementos trazem para a relação pedagógica um novo olhar sobre o 

brincar como instrumento de desenvolvimento humano e como ferramenta pedagógica para o 

professor entrar em diálogo com seu aluno, conhecer o contexto que ele vive e interagir com 

aquilo que ele pensa.  

Fortuna (2012) afirma que o brincar e o aprender são atividades análogas. A ação de 

brincar então se configura como possibilidade real de desenvolver conteúdos escolares, 

habilidades necessárias para a aprendizagem e preparação para vida. Cabe à escola engendrar 

estratégias que possibilitem o brincar em sua plenitude e, concomitantemente, desenvolva o 

processo de ensino e aprendizagem.  Pimentel (2008) sugere como isso pode acontecer 

quando a escolha da atividade lúdica e dos meios mais apropriados para oferecê-la à criança é 

definida de acordo com os objetivos educativos pretendidos, visando atender às suas 

necessidades sócio-afetivas e psíquicas da criança.  

A partir das afirmações de Queiroz, Maciel e Branco (2006) é importante ressaltar a 

diferença entre a brincadeira livre e a brincadeira utilizada na atividade pedagógica. A primeira 

está caracterizada pela incerteza, pela ausência de conseqüência necessária, pela tomada de 

decisão pela criança e, o mais importante segundo as autoras, pelo interesse da criança. A 

segunda, que tem o objetivo de trabalhar conceitos, habilidades motoras e conteúdos, é 

definida como atividade lúdica. As autoras alertam sobre a importância de incentivar as 

crianças a trazerem brincadeiras do seu cotidiano, o que possibilitará ao professor conhecer o 

universo cultural de seus alunos, tendo em vista que o brincar é uma expressão social. 

Para organizar o ambiente escolar e promover atividades que possibilitem ao 

educando dar um salto qualitativo, o professor precisa conhecer este aluno no sentido posto 

por Monte e Lustosa (2012, p. 4) “[...] conhecer o sujeito implica conhecer, portanto, 

significados e sentidos que lhe são próprios, implica também conhecer o mundo em seus 

múltiplos desdobramentos”. O brincar, segundo Fortuna (2012) e Queiroz, Maciel e Branco 

(2006), é um recurso que permite ao professor entender os processos cognitivos da criança ao 

observá-lo brincando.  

O brincar, nesse sentido, pode ajudar ao professor a compreender os obstáculos nos 

processos educativos de alunos considerados em dificuldade de aprendizagem, em razão da 

afinidade natural da criança com a atividade. O brincar como aliado do trabalho pedagógico no 

sentido de levar o professor a ter uma leitura mais apurada do processo de desenvolvimento 

do aluno é o que defenderemos em nosso trabalho. 
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Nessas considerações, as regras do jogo exercem papel fundamental na constituição 

humana, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento e da organização da criança. 

Enfim, preparando-a para a vida.  

Importa considerar que o brincar é fonte de desenvolvimento. É fonte de transmissão 

de cultura. Brincar é aprender e estamos sujeitos ao aprendizado desde o nascimento e 

seguimos ao longo de toda vida. Entretanto, a infância é o período em que ocorrem as 

mudanças mais significativas e determinantes em nosso processo de desenvolvimento 

(NASCIMENTO, ARAÚJO e MIGUEIS, 2010). Tal reflexão nos leva ao papel da escola, em 

específico, o do professor, visto que a criança estará sobre a sua influência durante esta fase 

fundamental da sua vida. 

O professor será um outro no desenvolvimento da criança, sendo um colaborador que assistirá 

a criança em diferentes saltos qualitativos. Com isso não estamos negando a importância da 

colaboração de seus pares, os demais colegas de sala, e sim reafirmando a “intencionalidade e 

a sistematicidade” (NOVAES, 2006, p. 165) da ação pedagógica que deve ser pautada com 

vistas ao pleno desenvolvimento da criança. 

O ponto de partida desta ação pedagógica sistematizada pode ser o brincar. 

Entendemos que o brincar, da forma como Leontiev (1988) o trata, como a atividade principal 

da criança cuja finalidade Nascimento, Araújo e Migueis (2010) apontaram ser “a apropriações 

e o desenvolvimento de certas formas culturais de comportamento” (p. 128). Assim o brincar é 

capaz de impactar processos de desenvolvimento e criar Zonas de Desenvolvimento Imediatos 

na criança. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Para a parte empírica da pesquisa, foram criados instrumentos para coletar as informações 

que viabilizaram compreender, e explicar, o processo docente de desvelar o pensamento 

discente por meio do uso de jogos e brincadeiras. Importa considerar que a observação foi o 

principal instrumento de pesquisa, pois nos permitiu analisar e vivenciar a interação e a 

relação professor - aluno.  

 

Os instrumentos foram: 

• Observação; 

• Observação participativa e desenvolvimento de atividades; 
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• Entrevista semi-estruturada; e 

• Conversa informal. 

• Observação da ação docente em atividade de jogo, brincadeiras e uso de brinquedos; 

 

Os jogos empregados foram 

 

1.Jogo da Biloca 

 

 Objetivo do jogo: Trabalhar  os conceitos de soma e subtração, raciocionio lógico matemático, 

agrupamento, dezena, unidade, leitura, interpretação e compreensão de texto, resolução de 

problemas e a cooperação entre os participantes. 

 

Procedimento: Jogo da área de matemática. Os alunos são divididos em dois times. A caixa é 

colocada no chão e encostada à parede. Faz-se uma linha no chão com cerca de quatro metros 

distante da caixa. Na sua vez de jogar, o aluno deverá colocar-se atrás da faixa, escolher uma 

bolinha de gude e jogá-la em direção a caixa. Se a bola acertar a caixa, o aluno continua a 

jogar; se errar, passa a vez. De acordo com o buraco que a bola entrar, o aluno deverá escolher 

um das fichas, que tem uma questão de matemática e ir até o quadro e anotar a resposta. O 

coordenador da atividade corrige a resposta junto com o aluno e as demais crianças. Estando 

correto, o time marca ponto. Estando errado, não há penalidade. 

 

2.Brincadeira da Adedonha. 

 

Objetivo do jogo: Formar frases, identificar animais e resolver questões matemáticas. 

Procedimento: Os alunos foram divididos em dois times. Cada aluno desenha em seu caderno 

quatro colunas: a primeira para registrar a frase, a segunda para registrar o nome do animal a 

terceira para a questão de matemática e a última para colocar o total de pontos. 

Um representante de cada time vem ao centro da sala e ao sinal do professor estende 

a mão à frente designando uma quantidade com os dedos. O coordenador da atividade soma a 

quantidade de dedos dos dois representantes e identifica qual letra do alfabeto ocupa aquela 

posição, por exemplo: se somar treze a letra correspondente será M. As crianças retornam 

para seus lugares e ao sinal da professora devem escrever uma frase em que pelo menos uma 
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das palavras comece com a letra M, um animal cujo nome inicie com a letra M e uma 

questão de matemática que a pergunta ou resposta envolva a letra M, o aluno que primeiro 

concluir suas atividades deve gritar STOP os demais alunos devem parar e aguardar a correção, 

não podendo acrescentar mais nada ao papel. Para cada frase e/ou animal original cada aluno 

marca dez pontos, se dois ou mais alunos formarem a mesma frase e/ou palavra marca dez 

pontos. Para a questão de matemática todo aluno que acertar marca dez pontos. Ao final de 

cada rodada somam-se os pontos e anota-se no campo do total, para logo em seguida somar 

os pontos da equipe por rodada, ganha a equipe que fizer mais pontos. 

 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O estudo foi realizado em uma unidade de ensino da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, na cidade de Brasília. A escolha desta unidade de ensino, em particular, foi 

resultado da busca, por parte da pesquisadora, de uma docente cuja prática pedagógica 

envolvesse jogos e brincadeiras. Após visitar três escolas, uma professora com esse perfil foi 

encontrada e convidada para participar da pesquisa.  

A pesquisa foi realizada com uma professora e sua turma de 3º ano. A professora 

Maria (nome fictício) atua na rede pública do Distrito Federal há 15 anos. A professora é 

formada em Pedagogia, tem 42 anos de idade, é professora há 23 anos, atua nesta escola há 

três anos, e esse é o seu segundo ano em turmas de 3º ano. A regência era no turno matutino 

e a classe tinha 24 alunos.  Dos alunos em questão, dois apresentavam um processo de 

escolarização descontínuo.  

A observação foi ao longo do mês de abril, foram quatro dias nos quais a pesquisadora 

acompanhou a turma desde a entrada até o horário da saída, foram cinco horas por dia 

totalizando vinte horas/aula de observação e participação. Nesse período, observamos a 

organização do trabalho pedagógico, a relação professor/aluno e o brincar na ação docente.  

A sala não tinha uma composição fixa, de acordo com o seu planejamento a professora 

organizava a sala, os alunos também tinham liberdade para escolher o local onde se sentariam, 

ocasionalmente Maria trocava alguém de lugar, isso ocorria, quando os alunos sentados juntos 

conversavam demais e não participavam da atividade de sala. 

O clima na sala de aula era harmonioso, as crianças demonstravam liberdade para 

questionar ou discordar da professora, emitir opiniões ou sugerir ideias. Maria mantinha o tom 

de voz moderado, sempre elogiava os alunos e procurava incentivar a participação de todos, 

bem como, aproveitar as sugestões ou temas por eles apresentados. 
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Tacca (2008a) define que as estratégias pedagógicas são recursos que permitem ao 

professor criar canais de diálogo com seu aluno. Acreditamos que o melhor momento para 

que isso aconteça é quando o aluno está elaborando seu pensamento, no instante que tenta 

resolver uma tarefa e estabelece relações a partir dos conceitos que tem. Assim sendo, esta 

atitude da professora de utilizar atividades contextualizadas se constituiu em possibilidade de 

construção de canais dialógicos. 

É importante salientar que Maria estrutura sua aula em diferentes momentos 

seguindo diversos objetivos. Ela usa a estratégia de anotar no quadro tudo que planejou para o 

dia com a intenção de que os alunos acompanhem a estrutura da aula:  

 

1º momento: acolhida, calendário, quantos somos; - esse momento é preenchido com a 

conferência dos alunos presentes no dia, momento em que vai jogando perguntas para que 

todos reconheçam a linha do tempo e se percebam como parte do grupo. 

2º momento: socialização do dever de casa, - nesse momento os alunos sobem no quadrado 

de madeira na frente da sala, a que todos chamam de “palco”, para ler o dever de casa, 

quando a atividade de cada consistia em elaborar um texto, ou uma receita. Todos os alunos 

sobem no palco e compartilham seu dever, após a leitura de cada criança, Maria investiga 

sobre o processo de elaboração do dever, questionando o aluno sobre como foi feito o dever: 

se passou por dificuldade, quais foram? Conseguiu resolver sozinho? Ou teve ajuda? Logo em 

seguira ela abre para toda a turma perguntar também. Como todos participam é um momento 

da aula muito interessante, pois permite a Maria saber o como o aluno está processando o 

conhecimento trabalhado em sala. Este é um dos instantes onde ela pode perceber o que o 

aluno consegue fazer sozinho, ou seja, sua Zona de Desenvolvimento Atual.  

3º momento: leitura compartilhada, nessa atividade a professora lê com a turma um livro de 

literatura infantil, ou um poema, ou a letra de uma música etc. A professora apresenta a 

leitura do dia e a turma indica quem vai ler, Maria procura trazer textos em seus diversos 

gêneros para que os alunos possam vivenciar a diversidade textual, constatamos pela 

observação que os alunos demonstram gostar da leitura, a turma senta-se, no chão, em 

formato de círculo e ouve a história do dia. 

4º momento: desenvolvimento da atividade planejada para o dia;  

5º momento: avaliação das atividades do dia. Nessa hora, geralmente a professora propõe que 

os alunos façam um breve relato sobre as atividades do dia e suas impressões sobre elas, se 

gostaram? Por quê? O que poderia ter sido diferente?  

Maria demonstra incentivar seus alunos a terem uma posição crítica em sala de aula, 

mas de forma construtiva, sempre com o intuito de melhorar o trabalho deles. Durante a aula, 

em vários momentos, ela afirma: “Um texto nunca está acabado!” Com isso ela parece querer 
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mostrar para as crianças que é sempre possível crescer, sempre é possível melhorar, e que 

podemos contar com a ajuda do outro para tanto. 

Essa possibilidade de mudança e crescimento qualitativo da produção indicava um 

clima de colaboração, o que é uma das várias possibilidades que o jogo traz para sala de aula. 

Ao longo de nossa observação percebemos que, mesmo não estando desenvolvendo 

um jogo ou uma brincadeira, o clima na sala de aula era de descontração, remontando a ideia 

do brincar. A professora, por meio da sua postura e organização do trabalho pedagógico, criou 

um ambiente em sala de aula baseado na espontaneidade, interatividade, desafio e instigação 

(FORTUNA, 2012). 

Podemos destacar que embora afirme não adotar uma linha teórica, Maria concebe o 

aluno como sujeito do seu processo de ensino - aprendizagem, e busca conhecer os 

significados do processo de aprender para o aluno, investigando sua história de vida. Assim, 

identifica-se que o objetivo de educar é preparar o aluno para vida, tal como propôs Vigotski 

(2003) que identifica que o aluno se auto-educa e que cabe ao professor organização ambiente 

social em que se dará o processo de ensinar e aprender. 

Nesse ínterim a professora reconhece a singularidade dos seus alunos e procura 

incorporar isso a sua prática pedagógica. Vigotski (2003) esclarece que embora o ser humano 

partilhe características semelhantes, por exemplo, quanto a estrutura do corpo, cada ser se 

constitui como sujeito com características próprias.  

Das considerações arroladas nessa seção, é importante destacar pontos que foram 

essenciais na análise empreendida, como: 

• Maria fez uso dos jogos para entender como seu aluno aprende, se relaciona e levanta 

hipóteses; 

• O jogo modifica o comportamento do aluno, permitindo ao professor construir canais 

dialógicos; 

• O aluno que apresenta obstáculo educacional se beneficia das características do jogo, 

no sentido de trabalhar sua autoconfiança, trazê-lo para o polo ativo da ação pedagógica e o 

permite vivenciar situações de aprendizagens, que antes frustrantes e até traumáticas, são 

redimensionadas pelo brincar; e 

• O jogo pedagógico, quando bem estruturado, pode desenvolver conteúdo escolar e ser 

também divertido. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Refletir sobre o brincar nos levou a entender que ele é significativo para criança 

sendo além disso um canal de comunicação com o mundo que a cerca. Desta forma o brincar 

se constitui em uma forma da criança processar o mundo tornado reais seus desejos e 

necessidades. Isso ocorre por meio da fantasia, da imaginação e do faz de conta, que são 

facetas do universo da brincadeira. Cada criança tem o seu universo de brincadeiras que é 

fruto de sua convivência com seus pais, família e posteriormente com seus colegas e amigos. 

Portanto cada criança tem seu repertório de brincadeiras, as quais são fundamentais para o 

seu desenvolvimento ontogenético. 

Mas chega o dia de ir para a escola. Agora a criança passa a ser aluno. Ele faz parte de 

uma turma. A sala de aula passa a ser o ponto de encontro de vários universos que são 

fundidos e mesclados e novos universos de brincadeiras emergem desta interação. É o 

espetáculo da educação. 

Comandando este espetáculo está o professor. Como mestre de cerimônias deve estar 

atento a todos e a cada aluno de sua sala de aula. É papel do professor, do mestre, conhecer e 

compreender cada um dos alunos que estão ali presentes, sob sua responsabilidade. Cabe 

esclarecer que o conhecer e compreender o aluno implica em entender como ele pensa e 

estrutura seu pensamento. E isso só é possível quando há comunicação, diálogo, entre o 

professor e seus alunos. 

Desse modo, é importante, considerar que a comunicação deve assumir o papel do 

brinquedo preferido. Aquele que contamos nossos segredos, que dividimos nossos anseios, 

que nos protege do escuro e acima de tudo nos ouve sem fazer julgamento. A conversa, o 

diálogo ente o professor e seus alunos é o instrumento que permitirá ao professor traçar a 

estratégia pedagógica mais profícua para a aprendizagem do aluno. Com efeito, podem ser 

uma, duas ou vinte estratégias pedagógicas. Não importa a quantidade e sim a qualidade 

destas estratégias. A qualidade no sentido da escolha ter sido orientada pelo conhecimento do 

professor sobre seu aluno, apoiado na compreensão das estruturas do pensamento do aluno, 

servindo de alavanca para a relação ensino - aprendizagem. A ação pedagógica da professora 

Maria segue esta mesma linha de pensamento, o que significa que em seu trabalho 

pedagógico, o aluno é o centro do processo. 

Assim sendo, a palavra de ordem é a diversidade. Se cada criança tem seu universo de 

brincadeiras, também a sala de aula possui vários universos de aprendizagem. Universos estes 

que se traduzem em diferentes níveis de desenvolvimento, diferentes formas de pensar, 

diferentes maneiras de ler e ver o mundo. Isso exige do mestre abordagens singularizadas e, se 

necessário, individualizadas. A professora Maria demonstrou que entende e aplica o conceito 

da diversidade, pois em seu trabalho prioriza a necessidade do aluno, buscando por meio do 

dialogo, negociações e troca de ideias, a melhor forma de atendê-lo. 
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Por essas razões o compromisso do professor com seus alunos assume dimensões 

que vão além do currículo escolar, do fator tempo e da necessidade do diagnóstico. Isso 

ficou claro em diversos momentos da prática pedagógica da professora observada. O seu 

objetivo era fazer do seu aluno um ser humano engajado, autônomo e capaz. Para tanto não 

poupava esforços. Seu compromisso com o aluno ia além das cobranças do sistema ou até 

mesmos dos colegas de trabalho. 

Nesse sentido entendemos que o currículo que não respeita a diversidade e determina 

que conteúdos devam ser aprendidos em determinada época e tempo, tenta promover a 

padronização do desenvolvimento, quando é óbvio que cada criança tem seu tempo e seu 

ritmo para aprender. Buscando ampliar este conceito professores alegam que a necessidade 

de cumprir o currículo é responsável também pelos obstáculos no processo de ensino -

aprendizagem.  

Após a analise e discussão das informações chegamos a conclusão de que, sim, o 

brincar de fato se constitui em um recurso que possibilita ao educador conhecer o seu aluno, 

pois quando a criança brinca, ela age de forma natural o que permite ao professor fazer uma 

leitura do seu desenvolvimento, conhecer seus desejos e necessidades e a forma como 

estrutura o aprender. Informações essas que são fundamentais para uma ação pedagógica 

significativa. Concluímos que o brincar é uma ferramenta que auxiliam ao professor a desvelar 

os obstáculos da aprendizagem de alunos cujo desenvolvimento seja diferente do dito 

“padrão”.  
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Resumo:  

O presente trabalho busca investigar as representações das crianças sobre a deficiência, bem 

como nos leva a discutir seus desdobramentos acerca do preconceito na escola. Partimos do 

conceito de modelo organizador (conjunto de representações) para a investigação desse tema. 

Assim, entrevistamos 71 estudantes do 1° ciclo de escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Rondonópolis. Os resultados encontrados revelaram uma representação negativa das crianças 

sobre aquelas que têm deficiência física: na maior parte das vezes em que a deficiência foi 

destacada, apresentou a marca da impossibilidade – limitação essa determinante para a 

atribuição de pensamentos e sentimentos negativos à criança com deficiência, bem como de 

uma dificuldade de aprendizagem. A equiparação da deficiência física a uma doença também foi 

outra representação recorrente nos relatos dos estudantes entrevistados. O estabelecimento de 

vínculos afetivos entre os pares potencializa a aprendizagem e é fator de proteção para o 

desenvolvimento futuro de crianças e adolescentes. O conhecimento das representações dos 

estudantes sobre as crianças com deficiência na escola deve ser, então, fator primordial nas 

discussões sobre a inclusão. 

Palavras-Chave: inclusão, modelos organizadores do pensamento, preconceito, representações, 

deficiência física 

 

Abstract 

This study aims to investigate the representation of children about disability, and leads us to 

discuss its implications about prejudice in school. We departed from the concept of organizing 

model (set of representations) to investigate this issue. Thus, we interviewed 71 students of 

early years of elementary school in the Municipal Schools of Rondonópolis. The results 
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revealed a negative representation of children about those who have physical disabilities: in 

most cases in which disability was highlighted, presented the brand of impossibility – this 

limitation determines the assignment of negative thoughts and feelings to the child with 

disabilities, as well as a learning disability. Matching the physical disability of a disease 

representation was also another recurring reports from students interviewed. The establishment 

of affective bonds between pairs enhances learning and is a protective factor for the future 

development of children and adolescents. The knowledge of students representations of children 

with disabilities in school should be a key factor in discussions about inclusion. 

Keywords: inclusion, organizing models of thinking, prejudice, representations, physics 

disability. 

Introdução 

 

 A escola é uma instituição que tem sua história marcada pela disseminação e 

consolidação das relações de poder constituídas na sociedade. Inicialmente destinada à educação 

das famílias que compunham as classes de maior renda, preconizava a homogeneização de 

padrões de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Após a sua abertura para o restante 

da sociedade, passou a ter a diversidade como uma de suas características principais, estando ela 

presente, nesta instituição, até os dias atuais. Assim, além das diferenciações referentes às 

classes sociais dos seus estudantes, a escola abriga outras, como as de gênero, orientação sexual, 

raça/etnia e crença religiosa. 

 Apesar disso, conforme preceituam Viana e Ridenti (1998), esta mesma escola não 

discute a diversidade presente em seu contexto – sendo esta outra de suas características 

marcantes. Ao contrário, ela reproduz, em seu interior, as relações existentes na sociedade como 

um todo através de suas práticas – que disciplinam, classificam e rotulam. Ao não lançar um 

olhar problematizador sobre as diferenças existentes, bem como sobre a influência do contexto 

sociocultural na determinação delas, a escola passa a promover uma construção desigual do 

conhecimento entre seus estudantes – e, consequentemente, uma distribuição, também desigual, 

do poder. 

 Nesse contexto, localiza-se a discussão referente ao ingresso dos estudantes com 

deficiência nas escolas. Tal inserção aconteceu de diferentes formas ao longo do tempo: teve 

início com o paradigma da segregação/exclusão (que preconizava a educação desses sujeitos em 

asilos e manicômios), passou pelo pressuposto da integração (que foi responsável pela 

desinstitucionalização desses indivíduos e propôs a reinserção deles na comunidade, conforme 



 

Parte II |Pág. 2379  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

eles se apresentassem aptos para participar da vida social) e chegou, por fim, ao modelo da 

inclusão. Tal modelo, que vigora atualmente, preconiza a participação, na escola comum e na 

sociedade como um todo, de todas as pessoas, independente de suas características, origem ou 

limitações. Dentre as limitações, são destacadas as deficiências. Assim, de maneira distinta dos 

paradigmas anteriores, a inclusão propõe a necessidade de que a sociedade se reorganize e se 

adapte para possibilitar as condições necessárias para que todos se desenvolvam (Glat & 

Fernandes, 2005; Mendes, 2006). 

 Apesar de este paradigma estar em vigor desde a década de 1990, podemos dizer que, 

no Brasil, de forma geral, vivemos a construção dessa inclusão. As práticas desenvolvidas nas 

escolas ainda hoje se assemelham muito mais àquelas integradoras do que às efetivamente 

inclusivas. Por isso, mesmo que o acesso à escola tenha sido permitido a todos os sujeitos – e 

assegurado, inclusive, pela Constituição Federal, promulgada em 1988 –, ainda há a busca pela 

participação de todos com ênfase na garantia da aprendizagem.  Estamos, pois, no caminho 

entre uma sociedade que integra e aquela que inclui. 

 A não efetivação das propostas inclusivas é revelada pela falta de problematização da 

diversidade presente na escola, bem como pela consolidação das relações de poder que se 

formam na sociedade – conforme relatamos anteriormente. Desse modo, essa instituição, que 

pode se constituir como um local de questionamento e mudanças, exerce função contrária: a de 

manutenção do status quo. 

 Esse contexto é propício para o desenvolvimento do preconceito – que, para Itani 

(1998), mostra-se presente nas escolas por meio da linguagem, dos gestos, das ações, ainda que 

de forma sutil, oculto sob a forma do altruísmo. No caso das pessoas com deficiência, esse 

disfarce se revela também pelo excesso de proteção destinado a elas pelos demais estudantes e 

profissionais da escola – o que pode conduzir a um aumento das limitações desses sujeitos, 

como revelaram Ohl, Angelucci, Nicolau e Honda (2009). 

Ao considerarmos a inclusão da criança com deficiência na escola comum, observamos 

que, ainda que o preconceito seja encoberto por manifestações que escondam sua presença, ele 

também é expresso de forma mais evidente. Nesse sentido, estudos brasileiros indicam a 

existência de sentimentos negativos em relação ao estudante com deficiência, bem como de 

comportamentos de rejeição em relação a eles, emitidos por seus pares (Cambra, 2002 citado 

por Tessaro, Waricoda, Bolonheis & Rosa, 2005; Vasconcellos, 2008; Batista & Enumo, 2004; 

Cabral, 2011). Há ainda estudos que apontam uma maior manifestação de sentimentos negativos 
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ou de reações aversivas em relação aos estudantes com deficiência vinda de alunos que já 

conviveram com eles em sala de aula quando comparados àqueles que nunca passaram por tal 

experiência (Monteiro & Ventura, 1997; Tessaro et al., 2005). 

Ainda que estas pesquisas tenham demonstrado uma faceta mais pessimista em relação 

à inclusão, há também indicações promissoras referentes a ela. Nesse sentido, o estudo 

desenvolvido por Sekkel (citado por Toledo, 2012) revelou, entre os estudantes pesquisados, a 

ausência de uma visão negativa sobre a diversidade, observada por meio de dois fatores: a não 

atribuição de sentimentos negativos aos estudantes com deficiência em virtude de suas 

limitações e o estabelecimento de relações de respeito entre estudantes com e sem deficiência. 

Tais atitudes, consideradas como positivas, foram atribuídas à vivência de experiências 

inclusivas durante a educação infantil pelos sujeitos investigados. 

A inclusão dos estudantes com deficiência no ensino regular também tem sido 

relacionada a diversos benefícios, tanto para estes sujeitos quanto para aqueles que não têm 

deficiência. Para os primeiros, há oportunidade do desenvolvimento de habilidades sociais, 

incremento da autoestima, mudanças positivas no comportamento, manifestação de sentimentos 

positivos (como a felicidade), desenvolvimento do autoconceito e maior sucesso acadêmico, 

bem como o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento ao grupo – que foi associado 

ao bem-estar psicológico, prevenindo sentimentos de solidão, impotência, rejeição pelos pares e 

isolamento. (Katz & Mirenda, 2002; Faleiros, 2001 citado por Tessaro et al., 2005). Os últimos, 

por sua vez, têm possibilidade de aprender novas habilidades, valores e atitudes relacionados às 

diferenças humanas e de desenvolver habilidades intrapessoais como maturidade, 

autoconfiança, autoestima. Eles também têm maiores possibilidades de reconhecimento das 

próprias habilidades e melhor aceitação das dificuldades, bem como o aumento da tolerância em 

relação à diversidade (Katz & Mirenda, 2002). 

 Os estudos descritos acima buscaram investigar as relações sociais estabelecidas com 

estudantes com deficiência, bem como as atitudes e representações sobre eles e sobre a sua 

inclusão na escola. Todavia, o número de pesquisas que abordam estas questões ainda é 

pequeno, principalmente quando comparado à quantidade que enfoca a inclusão escolar como 

um todo. Vasconcellos, Santos e Almeida (2011) discutem este fato e destacam que os 

principais focos de investigação na área da inclusão de pessoas com deficiência são as técnicas 

pedagógicas, as dificuldades enfrentadas com esta inclusão e as opiniões sobre ela, 

principalmente na perspectiva dos professores. Assim, na maior parte dos casos, as crianças são 

consideradas como objetos, e não como sujeitos da pesquisa. 
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 A compreensão das representações das crianças sobre os estudantes com deficiência 

assume grande relevância no contexto atual da inclusão escolar, haja vista que é a partir destas 

representações que as crianças estabelecem seus modos de agir. Tal compreensão se mostra 

especialmente importante ao considerarmos o compromisso que as escolas devem assumir com 

a aprendizagem de todos os seus estudantes, pois os processos de aprendizagem podem ser 

potencializados tanto pela autoestima quanto pela aceitação social e consideração positiva por 

parte dos outros, sejam eles adultos ou crianças (Almeida, 2002). Este fato, além de revelar a 

complexidade inerente aos processos de aprendizagem – que envolvem fatores cognitivos, 

motivacionais e afetivos –, também destaca o compromisso que a escola deve assumir com a 

educação considerada em uma perspectiva mais ampla: não restrita aos conteúdos e aos 

processos cognitivos, mas que considere, também, o desenvolvimento emocional e social de 

seus estudantes. 

Com base no que foi explicitado, estabelecemos o seguinte problema de pesquisa: quais 

são as representações que as crianças sem deficiência elaboram sobre as crianças com 

deficiência na escola? A partir desta questão – e considerando o estudo das representações a 

partir da teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento –, delineamos, como objetivo desta 

investigação, identificar quais são os modelos organizadores do pensamento elaborados pelos 

alunos sem deficiência diante da resolução de conflitos que envolvem estudantes com 

deficiência física no cotidiano escolar. 

 

Referencial teórico 

 

Um importante ponto de discussão a ser abordado, decorrente das representações sobre 

os estudantes com deficiência, conforme citado anteriormente, é a questão do preconceito na 

escola. Crochík (2011) localiza, como cerne do preconceito, o estereótipo, que é fruto da 

cultura. 

A cultura da sociedade ocidental valoriza a produção e exige dos seus membros um 

posicionamento definido a respeito dos diversos assuntos veiculados. Nesse contexto, que 

requer constante tomada de posição, não há espaços para a dúvida. Esta deve ser eliminada, pois 

prejudica o processo da produção. A necessidade de agilidade na apresentação das respostas às 

demandas, somada à ausência da reflexão, faz com que o indivíduo preconceituoso se aproprie 
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de ideias que já circulam na cultura para pensar o objeto de seu preconceito. O conjunto de 

características fixas, atribuídas à vítima, compõe o estereótipo.  

Dessa forma, para Crochík (2011), o estereótipo pode ser definido como grupos de 

pensamentos ou representações provenientes da cultura, engessados pelo modo de vida 

mecanizado e menos reflexivo. É a partir deles que o sujeito interpreta o mundo que o cerca e 

estabelece suas ações.  

Um instrumental teórico útil na abordagem das representações é a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento, proposta por Moreno, Sastre, Bovet e Leal (2002). Segundo ela, 

o mundo que nos rodeia é complexo e, por isto, contém uma grande quantidade de informações 

que estão presentes em todas as circunstâncias que vivenciamos. Como não conseguimos 

organizar todos estes elementos, somos obrigados a selecionar alguns deles para que possamos 

reconstruir mentalmente qualquer situação que seja de nosso interesse. Estes elementos 

escolhidos, que compõem a representação mental da situação vivenciada pelo sujeito, foram 

chamados, por Moreno et al. (2002), de dados. 

O processo de seleção dos dados, provindos do ambiente, não acontece aleatoriamente: 

cada indivíduo elege apenas aqueles aos quais atribui importância e significado – o que faz com 

que pessoas diferentes selecionem elementos distintos da realidade. Tais dados podem também 

ser decorrentes de inferências estabelecidas a partir de outros dados ou mesmo consistir no 

acréscimo de elementos inventados para que o conjunto adquira maior consistência. Nesses 

casos, conforme afirmam Moreno et al. (2002), eles têm o mesmo status que os demais e são 

considerados, também, como representantes da realidade exterior. 

Os dados selecionados são organizados por uma série de inferências estabelecidas a 

partir deles, que lhes confere certa coerência. Nesse decurso, há a atribuição de significados a 

eles. Tal processo, além de racional, é também afetivo – pois só se atribui significado ao que se 

atribui, igualmente, valor –, bem como está relacionado ao contexto sociocultural. Atribuir 

significado a um dado é estabelecer o seu papel no modelo organizador – papel esse que pode 

ser mais central ou periférico. 

A significação dos elementos abstraídos forma, para o sujeito, uma compreensão da 

situação em que ele está inserido. De tal compreensão, derivam-se decorrências, que podem ser 

manifestas externamente, por meio de ações, ou ser perceptíveis apenas para o indivíduo (como 

nos casos do desencadeamento de pensamentos e sentimentos). O nome conferido ao 

estabelecimento desta consequência direta da atribuição de significados aos dados é, dentro da 
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teoria aqui abordada, implicação. Ainda que seja feita a abstração de um mesmo dado, por 

meio da observação, a atribuição de significados distintos a ele pode resultar em uma grande 

variabilidade nas implicações subsequentes. 

 Diante do exposto, a partir da proposta de Moreno et al. (2002), consideramos que os 

modelos organizadores são esquemas da realidade que representam, constituídos pelos dados 

abstraídos do contexto, pelos significados atribuídos a estes dados e pelas implicações 

decorrentes das relações estabelecidas. Eles variam, portanto, conforme a percepção de cada 

pessoa, que possibilita a apreensão de determinados dados em detrimento de outros.  

Podemos, pois, afirmar que não conhecemos a realidade tal como ela se apresenta. O 

conhecimento que evidenciamos a respeito de um fenômeno é sempre uma abstração – e, 

portanto, interpretação – da realidade. Por tal motivo, pessoas diferentes apresentam 

compreensões distintas a respeito de uma mesma situação, de acordo com o modelo organizador 

que aplicam. É, ainda, a partir dessa representação elaborada que estabelecemos nossa conduta. 

Podemos, pois, afirmar que os modelos organizadores são a base para as nossas ações, e não a 

realidade objetiva em si. 

 Pátaro (2011) afirma que os modelos em questão não são formados apenas por aspectos 

de natureza lógica, mas também por sentimentos, desejos, representações sociais e valores e 

que, por assumir que os processos envolvidos no pensamento humano são mais amplos do que 

apenas o raciocínio operatório, esta teoria oferece uma compreensão mais completa do 

funcionamento psíquico humano. Ressalta-se, assim, a complexidade do pensamento e a grande 

variedade de aspectos que podem estar envolvidos na formação de um modelo organizador. 

 A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento se constitui, portanto, como uma 

perspectiva de funcionamento psíquico baseada na dialética entre cognição e afetividade, em 

que ambos os aspectos se inter-relacionam e se complementam. Esta é uma perspectiva 

inovadora quando se considera a escola atual, que tende a privilegiar os conteúdos e o 

desenvolvimento intelectual em detrimento de uma aprendizagem emocional dos educandos. 

Realizar um estudo que evidencie ambos os fatores pode contribuir para o desenvolvimento ou 

consolidação de uma compreensão do homem como ser complexo – o que tende a se refletir nas 

práticas escolares. Fazê-lo considerando os modelos organizadores elaborados pelas crianças 

sobre a inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular mostra-se de grande 

relevância, pois, conforme indicado anteriormente, poucos são os estudos que buscam verificar 
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as representações sobre as crianças com deficiência nas escolas, principalmente tendo as 

próprias crianças como sujeitos da investigação. 

 

 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa é exploratória, de cunho qualitativo. 

 

Participantes 

 Participaram deste estudo crianças de escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Rondonópolis. O critério de inclusão nesta amostra foi a presença, nas turmas investigadas, de 

estudantes com deficiência física. Dentre as deficiências possíveis, optamos pelo trabalho com 

crianças que tivessem esta deficiência por causa do possível impacto que ela exerce sobre os 

demais. Tal impacto, em um primeiro momento, é visual: a imagem da pessoa com deficiência 

física causa, muitas vezes, estranheza aos demais. Além disso, em função desta aparência, é 

comum a existência de julgamentos de incapacidade e impotência relacionados a estes sujeitos. 

 Selecionamos, para a coleta dos dados, 71 estudantes, com idades entre 6 e 8 anos, de 8 

turmas do 1° ciclo do Ensino Fundamental de 5 escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Rondonópolis.  

 

Instrumento 

A abordagem metodológica da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento 

propõe a apresentação de uma situação de conflito, a partir da qual são apresentadas questões, 

por meio de questionários ou entrevistas, que possibilitam ao pesquisador a verificação dos 

dados, significados e implicações presentes nos relatos dos participantes. Deste modo, a 

dinâmica do raciocínio dos sujeitos se evidencia, assim como os modelos organizadores por eles 
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aplicados. Conforme afirma Pinheiro (2009, p. 137): “nos conflitos, os sujeitos colocam-se em 

situações dilemáticas, nas quais precisam posicionar-se, utilizando os conteúdos existentes no 

contexto”. 

A partir disto, e considerando a idade das crianças que compuseram o grupo a ser 

investigado (6 a 10 anos, pois o estudo foi restrito aos estudantes do 1° ciclo), a construção do 

instrumento foi pensada através da apresentação, aos estudantes, de desenhos que ilustrassem 

situações de conflitos. Tal proposta metodológica foi utilizada por Sastre e Moreno (2005) no 

trabalho sobre aprendizagem emocional e resolução de conflitos no ensino fundamental.  

Desta forma, a circunstância escolhida para ser retratada no instrumento deste estudo 

envolve duas crianças, sendo que uma puxa os cabelos da outra. A seleção de tal situação não 

foi aleatória: além de ser um acontecimento comum entre as crianças de maneira geral, também 

foi uma das formas de conflito, envolvendo estudantes com deficiência, que tiveram maior 

frequência de relatos durante a nossa experiência profissional com a Educação Especial. 

Para verificar, de maneira mais clara, as representações das crianças sobre os estudantes 

com deficiência na escola, o instrumento foi retratado de quatro diferentes formas, que variaram 

segundo a caracterização das crianças nele representadas: 

 Criança agressora: menina com deficiência física; criança agredida: menina sem 

deficiência; 

 Criança agressora: menino com deficiência física; criança agredida: menina sem 

deficiência; 

 Criança agressora: menina sem deficiência; criança agredida: menina com deficiência 

física; 

 Criança agressora: menino sem deficiência; criança agredida: menino com deficiência 

física; 

A diferenciação dos desenhos por gênero teve como finalidade possibilitar a 

identificação das crianças entrevistadas com as crianças apresentadas nos desenhos. Não 

buscamos, portanto, verificar o papel do gênero nas das representações analisadas. 

 

Procedimentos de coleta de dados 
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 Após o estabelecimento do contato com cada escola onde foi realizada a coleta de 

dados, solicitamos, aos pais dos estudantes que compuseram a amostra, a autorização para que 

seus filhos participassem da pesquisa. Depois disto, em cada turma estudada, permanecemos, 

num primeiro momento, de um a três dias em sala de aula, participando das atividades. Tal 

participação teve como objetivo promover a nossa integração à turma, reduzindo as 

possibilidades de estranhamento das crianças em relação a nós, para minimizar a influência 

desse fator no momento de realização das entrevistas. 

 Por fim, fizemos uma entrevista com cada estudante, individualmente, a partir da 

aplicação do instrumento, descrito anteriormente, para levantamento dos modelos organizadores 

do pensamento. As perguntas feitas abordaram a descrição da situação ilustrada, bem como os 

pensamentos e sentimentos das crianças representadas (agressora e vítima). Cada criança 

respondeu a questões feitas referentes a apenas um dos desenhos. Estas entrevistas foram 

gravadas e, posteriormente, transcritas. 

 

Análise dos dados 

 Para procedermos a análise dos dados, inicialmente separamos as entrevistas em dois 

grupos, de acordo com o instrumento de pesquisa. O primeiro grupo foi composto pelos 

estudantes que responderam as questões a partir dos instrumentos que caracterizaram a criança 

com deficiência como agressora. Do segundo grupo, fizeram parte os estudantes que foram 

entrevistados a partir dos instrumentos nos quais a criança com deficiência assumiu o papel de 

vítima. 

 Um importante aspecto metodológico da Teoria dos Modelos Organizadores do 

Pensamento, destacado por Araújo (2000), refere-se à impossibilidade de, nesta abordagem, 

trabalharmos com categorias de modelos previamente determinadas. O pesquisador não as 

determina de antemão, a partir de seus estudos preliminares. Ao contrário, estas categorias são 

extraídas a partir das respostas apresentadas pelos sujeitos pesquisados. Nesse sentido, é 

possível que os modelos identificados não sejam observados em outras pesquisas, realizadas 

com diferentes grupos. 

 Em relação ao presente estudo, para compreender os modelos organizadores elaborados 

e/ou aplicados pelas crianças pesquisadas na resolução da situação apresentada, procedemos à 

análise de cada uma das perguntas destacando: os dados abstraídos a partir da situação, os 
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significados atribuídos a esses dados e as implicações estabelecidas entre dados e significados, 

no que concerne ao raciocínio dos estudantes diante das entrevistas realizadas. Isto propiciou 

um quadro de informações a partir das quais delineamos os modelos organizadores aplicados 

pelos estudantes e procedemos às análises das entrevistas. 

 

Resultados 

 

 Participaram desta pesquisa 29 meninos e 42 meninas, que compuseram o total de 71 

estudantes. Os dois grupos apresentaram a seguinte distribuição, considerando o gênero: 

 Grupo 1 (criança com deficiência retratada como agressora): 15 meninos e 21 

meninas, totalizando 36 estudantes; 

 Grupo 2 (criança com deficiência retratada como vítima): 14 meninos e 21 

meninas, totalizando 35 estudantes. 

Ambos os grupos apresentaram diferentes modelos organizadores, que se constituíram a 

partir de variados elementos apreendidos. No quadro abaixo, apresentamos os modelos 

identificados para os dois grupos. 

Grupos Modelos organizadores identificados 

Grupo 1: 

criança com 

deficiência no 

papel de 

agressora 

Modelo 1: centralidade na agressão 

Modelo 2: centralidade na deficiência 

Modelo 3: centralidade nos antecedentes da agressão 

Modelo 4: centralidade em outros comportamentos que evitariam a 

agressão 

Grupo 2: 

criança com 

deficiência no 

papel de vítima 

Modelo 1: centralidade nos antecedentes da agressão 

Modelo 2: centralidade na agressão e em suas consequências 

Modelo 3: centralidade na deficiência 

Modelo 4: centralidade em elementos que se diferenciaram da 

deficiência e da agressão 

Tabela 1: distribuição dos modelos organizadores identificados, conforme os grupos. 
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 Para a finalidade deste trabalho, consideramos os modelos cujos raciocínios, 

apresentados pelos estudantes, foram organizados em torno da deficiência (modelo 2 do grupo 

1 e modelo 3 do grupo 2). Fizemos tal opção por avaliar que, nos demais modelos, as 

representações, ao focalizarem a agressão explicitada no instrumento ou outros elementos 

(como o modelo 4 do grupo 2), não explicitaram as representações a respeito da criança com 

deficiência ou a fizeram de forma bastante pulverizada. 

 Procedemos, abaixo, a descrição dos dois modelos especificados, detalhando também os 

submodelos verificados neles. 

 

Grupo 1: modelo com centralidade na deficiência (criança com deficiência no papel de 

agressora) 

Os participantes que aplicaram este modelo organizaram seu raciocínio em torno de 

aspectos referentes à deficiência da criança agressora. Destacamos, aqui, o fato de que todas 

estas características apresentaram conotação negativa. Apesar de tal similaridade, verificamos a 

formação de quatro submodelos:  

1A- Dois elementos se articularam para a composição deste submodelo: o sentimento de 

inferioridade da criança com deficiência, por não poder andar, e a reação da outra personagem 

(significada como deboche) à deficiência da primeira. As implicações fizeram menção aos 

sentimentos de vergonha e opressão atribuídos a esta personagem; 

1B- Os participantes que aplicaram o segundo submodelo abstraíram como elemento a 

deficiência, que foi significada como doença, como problema. As implicações decorrentes disso 

referiram-se aos sentimentos da criança agressora, em função da deficiência (sentiu-se mal, 

ruim) e sua vontade de não tê-la, bem como sua comparação com as outras crianças que não 

apresentavam limitações – o que reforçava, nela, os sentimentos negativos; 

1C- O elemento abstraído correspondeu aos sentimentos negativos (vergonha e raiva) da criança 

agressora por causa da sua deficiência, com a qual não se contentava, assim como com o uso da 

cadeira de rodas. A implicação resultante foi a agressão, realizada por esta personagem, à outra 

criança representada no desenho. A violência se revelou, portanto, como reação à sua 

insatisfação decorrente da deficiência; 
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1D- Diferentemente dos anteriores, o quarto submodelo foi caracterizado pela abstração das 

limitações que a criança apresentava em virtude da deficiência. Tais limitações foram 

significadas como não conseguir andar, brincar ou realizar outras ações. Em decorrência disso, 

as implicações estabelecidas se revelaram em duas dimensões. A primeira referiu-se aos 

sentimentos da criança com deficiência, que se sentia mal, diferente dos outros e triste – uma 

vez que, para ser feliz, não se pode ter tais limitações. A segunda dimensão disse respeito à 

aceitação desta criança, seja ela real ou presumida, por parte das outras pessoas: esta 

personagem era, ou se sentia, rejeitada pelos demais por causa da deficiência. 

 Apresentamos, abaixo, um excerto de entrevista que ilustra este grupo de modelos 

descrito – mais especificamente, o submodelo 1D. 

Molise: Entendi. E como é que essa menina aqui [agressora] tá se sentindo? 

Maria: Diferente. 

Molise: Diferente? Diferente como? 

Maria: Ela não anda e os outros andam. 

Molise: Hum...! E como é que é ser diferente? 

Maria:  Ela... as outras... as outras são felizes e ela é triste. 

Molise: É? Por que será que ela é triste? 

Maria: Porque ela é cadeirante. 

Molise: Você acha que quem é cadeirante não é feliz? É triste? 

[Maria sinaliza afirmativamente com a cabeça]. 

Molise: Triste? E no que ela tá pensando? 

Maria: Pensando que ninguém gosta dela. 

Molise: É? Por que ela tá pensando que ninguém gosta dela? 

Maria: Porque ela é diferente. 

 

Grupo 2: modelo com centralidade na deficiência (criança com deficiência no papel de vtima) 



 

Parte II |Pág. 2390  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Assim como no modelo anterior, os participantes que aplicaram este modelo 

organizaram seu raciocínio em torno de aspectos referentes à deficiência da criança 

vitimizada. Verificamos, também, a formação de dois submodelos, descritos abaixo: 

2A- Este submodelo foi caracterizado pela abstração das limitações, tidas pela criança, em 

função da deficiência. Tais limitações foram significadas como não poder andar, nem brincar, 

não conseguir se mexer. Como implicações, verificamos a atribuição de sentimentos negativos 

(como tristeza) à criança com deficiência, que se sentia mal por estar em uma cadeira de rodas. 

A possibilidade de esta criança ser feliz foi vinculada à superação da sua deficiência. 

2B- Os sujeitos que aplicaram este submodelo abstraíram a deficiência, que foi significada 

como doença. As implicações decorrentes disto relacionaram-se à sensação de mal estar e às 

limitações derivadas da deficiência (não conseguir andar, nem brincar, nem comer). Apesar 

disso, os participantes da pesquisa indicaram, neste submodelo, o desejo ou a possibilidade de 

cura da deficiência, haja vista que ela foi compreendida como doença. Com a sua superação, a 

criança poderia, então, realizar o que não conseguia anteriormente. 

O raciocínio desenvolvido neste modelo – e, mais especificamente, no submodelo 2B – 

pode ser exemplificado por meio do seguinte trecho de entrevista: 

Molise: Hum... tá. Em que ele [vítima] tá pensando? Esse menino aqui. 

Max: Ele tá pensando que ele vai ficar bem um dia. 

Molise: Quando ele ficar bem, o que vai acontecer? 

Max: Ele vai poder fazer várias coisas. 

Molise: É? Por exemplo? 

Max: Comer... correr, brincar... 

Molise: Comer, correr, brincar...? E que que ele... que que precisa pra ele ficar 

bem? 

Max: Remédio. 

Molise: Remédio? O que o remédio ia fazer com ele? 

Max:Vai fazer efeito e ele vai sarar. 

Molise: Vai sarar? E, quando ele sarar, como é que ele vai ficar? 

Max: Vai ficar muito bem, vai poder brincar, vai poder fazer tudo. 
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Molise: É? Vai fazer tudo? O que que ele vai poder fazer depois que ele não faz 

agora? Assim... doente. 

Max:Assim ele não pode fazer nada. 

 

 A partir destes resultados, percebemos que, ainda que o primeiro grupo apresente um 

maior número de submodelos, há diversos pontos de aproximação entre os dois. A menção à 

deficiência adquiriu, em todos os casos, conotação negativa. Ela foi considerada um problema, 

muitas vezes uma doença, que traz limitações para a criança e, por isso, precisa ser superada. 

Tais limitações assumiram um importante destaque na organização dos modelos elaborados 

pelas crianças, haja vista que, dentre os submodelos apresentados, o 1C foi o único no qual elas 

não foram diretamente mencionadas. Nos demais, as restrições decorrentes da deficiência foram 

apontadas como dados, significados ou implicações. 

 Estas limitações não foram restritas àquelas que as crianças observam no cotidiano, em 

função da sua interação com os estudantes com deficiência (como andar, locomover-se, comer). 

Os conteúdos das entrevistas revelaram a generalização delas para outros setores da vida da 

criança, como brincar, divertir-se e até mesmo passear. Outro aspecto importante, relacionado a 

tais limitações, foi o sentimento de tristeza atribuído às crianças com deficiência física, bem 

como a impossibilidade de elas serem felizes enquanto permanecerem com a deficiência. 

 Estes resultados se opõem àqueles encontrados por Sekkel (citada por Toledo, 2012), 

que constatou, em seus estudos, uma não atribuição de sentimentos negativos, feita pelos 

sujeitos pesquisados, aos estudantes com deficiência em virtude de suas limitações – o que 

levou a pesquisadora a pressupor a ausência de uma visão negativa sobre a diversidade entre 

eles. 

 As representações encontradas no presente estudo são relevantes porque os 

estudantes que participaram desta pesquisa convivem, na própria sala de aula, com 

crianças que têm deficiência física. Isso nos conduz a questionamentos referentes às 

experiências de interação que eles têm com aqueles que têm deficiência: como elas se 

constituem, uma vez que suas representações a respeito destes sujeitos é tão negativa? 

Ainda que, na pesquisa, não tenhamos nos referido especificamente à criança que 

estudava com estes estudantes, os pensamentos e sentimentos que eles têm a respeito 
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delas exerce influência sobre os modelos organizadores que eles elaboraram em 

relação à criança com deficiência hipotética, representada no instrumento. 

 Deslocamos tal reflexão de um âmbito mais localizado para outro mais amplo, 

cultural, ao considerarmos que as crianças que participaram desta pesquisa estudam em 

cinco diferentes escolas do município de Rondonópolis, localizadas em regiões distintas 

da cidade.  Este aspecto nos direciona para a ação do preconceito na mediação das 

relações estabelecidas, uma vez que ele tem, como base, o estereótipo. Este foi definido 

por Crochík (2011) como grupos de pensamentos ou representações provenientes da 

cultura e engessados pelo modo de vida mecanizado e menos reflexivo, que são 

atribuídos ao objeto do preconceito. Em nossa pesquisa, ao enfatizarem as limitações da 

criança com deficiência, enxergando nela suas limitações no lugar das possibilidades, o 

que as crianças fizeram consistiu, justamente, na apropriação de crenças que circulam 

socialmente – inclusive nas suas famílias e nas escolas onde estudam – para representar 

a criança no desenho. Há, nesse processo, a ação do preconceito. 

 

Considerações Finais 

 

Em uma sociedade que valoriza a produção e o consumo, àqueles que não 

exercem estas funções com propriedade e independência é atribuído um valor menor, 

bem como importância e status inferiores e menores possibilidades de desenvolvimento. 

A escola, enquanto instituição social, historicamente tem reproduzido esse mecanismo 

de organização social e auxiliado na sua consolidação. A inclusão busca romper com 

esta valoração decorrente da produção individual, propondo o respeito e a valorização 

das diferenças, tanto na escola quanto na sociedade como um todo.  

Tal proposta pressupõe uma compreensão de educação que não esteja vinculada 

apenas aos fatores de desenvolvimento cognitivo, mas que considere os estudantes em 

toda a sua complexidade. Nesse sentido, o estabelecimento de relações duradouras entre 

eles adquire relevância, tendo implicações para o desenvolvimento da autoimagem, 

autoconfiança, das habilidades interpessoais e mesmo da aprendizagem. Tal contexto 

revela a importância de se conhecer as representações dos estudantes a respeito dos 
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sujeitos com deficiência presentes na escola, haja vista que é a partir delas que serão 

delineadas as suas ações.  
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Resumo 

O presente artigo visa analisar a concepção de professores de Educação Especial sobre a própria 

formação. Tais professores atuam no atendimento educacional especializado (AEE) no 

município de Vila Velha (ES). Essa discussão integra a pesquisa do subgrupo do Observatório 

Nacional de Educação Especial (ONEESP), no Estado do Espírito Santo, coordenado pela 

professora doutora Sonia Lopes Victor. Em âmbito nacional, a pesquisa do observatório propõe 

analisar as salas de recursos multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de 

produção os estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da 

inclusão escolar na realidade brasileira. Como problemática de investigação, traçamos a 

seguinte discussão: como os professores de educação especial do município de Vila Velha têm 

pensado a própria formação? Tal formação atende a demanda do município?  

Nossas análises se sustentam na abordagem histórico-cultural, tendo Vygotsky como principal 

interlocutor. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho 

colaborativo, caracterizada a partir de três encontros com professores e pesquisadores, no 

formato de grupos focais, sendo todos os encontros filmados. Os dados revelaram que o 

município tem se esforçado para dar suporte aos professores, porém, muitos desses professores 

consideram que a formação continuada deveria ser prioridade nas escolas. Sobre a análise da 

concepção trazida pelos professores investigados, observamos que, em muitos casos, a formação 

inicial foi ineficiente, corroborando com uma formação continuada em prejuízo. No entanto, 

esse grupo de docentes tem se esforçado para atender a demanda do município em questão.  
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Consideramos de grande relevância o trabalho aqui apresentado, visto que contribui com a 

produção simultânea de conhecimento e formação, o que gera melhorias para a educação, 

alcançando, assim, a qualidade no atendimento ao aluno público-alvo da Educação Especial.    

Palavras-chave: Professores de Educação Especial. Formação continuada. Atendimento 

Educacional Especializado. 

 

Abstract  

This article intends to analyze the concept of Special Needs Education teachers about their own 

training. Such teachers work in Specialized Educational Services (ESA) in the city of Vila 

Velha (ES). This discussion integrates the subgroup’s research of the National Observatory of 

Special Needs Education (NOESP ) in the State of Espírito Santo, coordinated by Professor Dr. 

Sonia Lopes Victor. Nationally, the observatory's research proposes to analyze the resource 

multifunctional rooms (RMS) in the regular schools, focusing on the production of integrated 

studies on policies and practices directed to the issue of inclusion schools in the brazilian 

reality. We draw the following discussion as the problematic research: How special education’s 

teachers in the city of Vila Velha has thought the own training? Does this training cover the 

city’s demand? 

Our analysis are supported on the historical-cultural approach, having mainly Vygotsky as 

interlocutor. From the methodological point of view, this is a qualitative study with a 

collaborative nature, characterized from three meetings with professors/teachers and 

researchers, forming a focus group, all encounters being recordeds. The data revealed that the 

city has strived to support teachers. But, many of these teachers believe that continuing 

education should be a priority in schools. We observe on the analysis of the design brought by 

the investigated teachers that in many cases the initial training has been ineffective. This 

confirms an ongoing education in injury. This group of teachers has strived to cover this city’s 

demand though. 

We consider of great importance the work presented here, since it contributes to the 

simultaneous production of knowledge and training, which generates education improvements, 

reaching thus the quality of care to the students audience of Special Education. 

Keywords: Special Needs Education Teachers . Continuing education. Specialized Education 

Care. 
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Introdução  

 

O processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no contexto escolar tem engendrado 

diferentes políticas e práticas educacionais na tentativa de garantir o acesso, 

permanência e aprendizagem para todos os alunos. Nesse percurso, assegurar processos 

pedagógicos que contemplem as diferenças presentes no universo escolar tem sido 

desafiador, salientando, assim, a busca de uma formação cada vez mais exigente.  

 

As ações para a formação continuada de professores no Brasil intensificaram-se a partir 

da década de 1980, porém, somente na década de 1990, essa formação passou a ser 

considerada como uma das estratégias fundamentais para o processo de construção de 

um novo perfil profissional do professor (Nóvoa, 1991, p. 63; Gatti, 1997, p. 24). 

Todavia, essa formação faz parte de um processo histórico marcado por diferentes 

tendências constituídas a partir das diversas concepções que atravessam esse 

profissional e o contexto no qual está inserido. 

 

Nesse processo, encontra-se o atendimento educacional especializado realizado 

mediante a atuação de profissionais que tenham na sua base de formação, inicial e 

continuada, conhecimentos relacionados à docência, à gestão e conhecimentos 

específicos na área de educação especial, de modo a possibilitar a sua atuação no 

atendimento educacional especializado, nas salas comuns do ensino regular e nos 

demais espaços que ofereçam serviços e recursos de educação especial (Brasil, 2008). 

 

O direito universal de todas as pessoas à educação é um dos princípios da escola. Desse modo, 

discutir sobre a formação de professores implica em discutir uma educação de qualidade para a 

diversidade dos alunos, contemplando e respeitando assim, suas diferenças, entendendo, 
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portanto, o processo de escolarização nessa perspectiva como enriquecimento das várias 

dimensões que envolvem a construção do conhecimento. 

 

Em 02 de outubro de 2009, por meio da Resolução n.º 04, o Ministério da Educação instituiu 

diretrizes operacionais para a elaboração do atendimento educacional especializado (AEE) na 

educação básica. Vale destacar esse atendimento, pois os professores envolvidos nessa pesquisa 

ocupam esse espaço, ou seja, são professores da educação especial, que realizam o atendimento 

educacional especializado (AEE) nas salas de recursos multifuncionais (SRM), no âmbito da 

escola regular.  

 

Assim, o atendimento educacional especializado (AEE)
96

 é um serviço da educação 

especial, cuja finalidade é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que possam eliminar as barreiras educacionais e arquitetônicas para a 

plena participação dos alunos público-alvo da educação especial.  

   

Para atingir sua função, o atendimento educacional especializado (AEE) complementa 

e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia e independência no 

espaço da escola, e também fora dela, realizando atividades específicas, como: apoiar o 

desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação; disponibilizar o ensino de linguagens e de códigos de 

comunicação e sinalização; oferecer tecnologia assistiva (TA); adequar e produzir 

materiais didáticos e pedagógicos a fim de atender às necessidades específicas dos 

alunos; oportunizar o enriquecimento curricular para os alunos com altas 

habilidades/superdotação; etc.  

 

Esse serviço pode se fazer presente em todas as etapas e modalidades da educação básica e do 

ensino superior, sendo organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à 

participação dos alunos público-alvo da educação especial nas escolas comuns. Apesar de se 

                                                             
96 Os dados que caracterizam o atendimento educacional especializado (AEE) e as salas de recursos multifuncionais 

(SRM) foram extraídos de um artigo que produzimos em 2011, cujo objetivo era refletir sobre o atendimento 
educacional especializado a partir da prática pedagógica desenvolvida pelo professor que atende crianças público-
alvo da educação especial nas salas de recursos multifuncionais, que teve o seguinte tema: “O Atendimento 
Educacional Especializado às crianças da educação infantil com deficiência” (Victor, [ET AL] (2011)). 
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constituir como oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, participar do atendimento 

educacional especializado (AEE) é uma escolha do aluno e/ou de seus pais ou responsáveis. 

Funciona no período inverso ao da classe comum/regular frequentada pelo aluno e, 

preferencialmente, na própria escola. Porém, há casos em que o atendimento educacional 

especializado é oferecido em outra escola. Isso acontece porque nem todas as escolas estão 

equipadas para realizar esse trabalho. 

 

Nas escolas comuns, o atendimento educacional especializado ocorre no âmbito das salas de 

recursos multifuncionais (SRM). Também pode ser realizado no âmbito do Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento à Deficiência Visual (CAP) e nos Centros Especializados. 

 

De acordo com o Decreto n.º 6.571 de 2008 (art. 3º, § 1º), as salas de recursos multifuncionais 

(SRM) são definidas como “[...] ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 

didáticos para a oferta do atendimento educacional especializado”. 

 

As salas de recursos multifuncionais (SRM) estão divididas em dois tipos: SRM Tipo I e SRM 

Tipo II. A diferença entre elas é que as salas de Tipo II contemplam alunos com deficiência 

visual (baixa visão e cegueira); já as salas de Tipo I, contemplam os demais alunos público-alvo 

da educação especial.  

 

Além da educação básica, o atendimento educacional especializado como serviço da educação 

especial também pode acontecer na educação do campo, na educação indígena, na educação de 

jovens e adultos, na educação quilombola e nos projetos pedagógicos construídos firmados nas 

diferenças socioculturais desses grupos.      

 

Com a proposta de realizar um estudo em âmbito nacional sobre as Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de produção os estudos 

integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade 

brasileira, foi criado o Observatório Nacional de Educação Especial, coordenado pela professora 
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doutora Enicéia Gonçalves Mendes da Universidade Federal de São Carlos/SP. Para tanto, 

inaugura as suas atividades com uma avaliação de âmbito nacional do programa de 

implantação de SRM, promovido pela Secretaria de Educação Especial/MEC, atualmente 

articulada junto à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) do MEC, que tem como um dos objetivos contribuir para a promoção da educação 

inclusiva.  

 

Nesse sentido, foram convidados para responder a essas questões 25 pesquisadores provenientes 

de 16 estados brasileiros, representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-

graduação que conduzirão estudos locais nos municípios com os professores das SRM, tendo 

como abordagem teórico-metodológica a pesquisa colaborativa, a qual visa produzir 

simultaneamente, conhecimento e formação. As coordenadoras do ONEESP no Estado do 

Espírito Santo são as professoras doutoras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): 

Denise Meyrelles de Jesus, Sonia Lopes Victor e Agda Felipe Gonçalves. Para a pesquisa do 

ONEESP foram convidados em torno de 93 professores de educação especial e gestores que 

atuam nas SRM das escolas municipais da Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo os 

municípios de: Serra, Vitória, Cariacica, Guarapari e Vila Velha; como também da região Norte 

desse estado, professores e gestores dos municípios de Linhares, Nova Venécia, São Mateus, 

Sooretama e Rio Bananal. 

 

Dessa forma, este artigo visa analisar a concepção de professores de educação especial sobre a 

própria formação. Os sujeitos aqui investigados atuam no atendimento educacional 

especializado no município de Vila Velha (ES). Essa discussão integra a pesquisa do subgrupo 

do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP) no Estado do Espírito Santo, 

coordenado pela professora doutora Sonia Lopes Victor. Assim, levantamos a seguinte 

discussão: como os professores de educação especial do município de Vila Velha (ES) têm 

pensado a própria formação? Tal formação atende a demanda do município?  

Nossas análises se sustentam na abordagem histórico-cultural, tendo Vygotsky como principal 

interlocutor. Esse autor, ao enfatizar que o processo de produção do conhecimento do homem se 

constitui nas relações sociais que, por sua vez, estão em constante transformação, abre inúmeras 

possibilidades para pensarmos as práticas educativas e os processos de formação de professores, 

na medida em que considera o homem em sua totalidade e esse, por meio de sua atividade, 
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constitui o mundo e, é ao mesmo tempo, (re)constituído. Nesse processo dialético, os sujeitos 

se apropriam das formas culturais e de suas significações historicamente produzidas pelo seu 

grupo social (Vygotsky, 2004, p. 44).  

 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho colaborativo, 

caracterizada a partir de três encontros com professores e pesquisadores, no formato de grupo 

focal, sendo todos os encontros registrados por meio de gravações em áudio e em vídeo.  

 

Contribuições teóricas para o desenvolvimento do estudo 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, no que se refere à 

formação dos professores em educação especial, em seu art. 59, II, estabelece que a 

educação especial deve contar com “[...] professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para o atendimento especializado [...]”, recuperando a 

formação em nível médio para ilustrar esse contexto. A Lei não define o lócus de 

formação desse professor, ou seja, esta se dará nas universidades ou nos Institutos 

Superiores de Educação, em nível médio ou da graduação plena?  

 

Bueno (1999, p. 9) observa que a formação de professores para a educação especial, 

que, de acordo com o Parecer nº 252 de 1969 era realizada no nível de ensino 

superior, foi alterada com a promulgação da nova LDBEN de 1996. O autor destaca que 

essa ambiguidade “[...] expressa a falta de política, consistente e avançada, com 

relação à formação de professores do ensino fundamental, entre eles o professor 

especializado”, abrindo espaço para diferentes interpretações e encaminhamentos. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 

2008, p. 17-18) prevê que para atuar na educação especial,  

 

[...] o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 
específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento 

educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e 
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interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de 

recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos 

de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes 

hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e 

recursos de educação especial. Esta formação deve contemplar 

conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em vista o 

desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando à 

acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a promoção de ações 

de assistência social, trabalho e justiça. 

 

Nesse sentido, o documento supracitado afirma a necessidade de o professor de 

educação especial ter contemplado, no processo de sua formação, conhecimentos 

tanto da docência, como também, conhecimentos específicos relacionados às 

necessidades das diferentes pessoas que compõem o contexto escolar. Além desses, 

prevê o domínio de conhecimentos sobre gestão, no intuito de articular as diferentes 

formas de atendimentos existentes nos sistemas de ensino. Contudo, não faz 

referência quanto ao lócus dessa formação, tampouco indica a necessidade de 

formação para os professores regentes que possuem em suas salas alunos público-alvo 

da educação especial. Portanto, mantêm-se as ambiguidades e contradições 

observadas ao longo da história, propiciando, muitas vezes, um agravo na qualidade 

do ensino.  

 

Sobre o público-alvo da educação especial, a Resolução CNE/CEB nº4 de 2009 garante: 

 

Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE: 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. 
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De acordo com Bueno (1999, p. 11), a indefinição sobre a formação de professores 

referente ao lócus de tal formação, à sua configuração nos currículos dos cursos, bem 

como à centralidade ou não da docência para a formação do professor de educação 

especial, aliada a fatores macrossociais e de políticas educacionais, tem produzido 

professores com baixa qualidade profissional. Isso porque as políticas de formação 

restringem-se a focalizar realidades micros, de caráter intraescolar ou em variáveis 

internas do próprio desenvolvimento profissional, deixando em segundo plano, ou 

mesmo não considerando as dimensões contextuais e político-ideológicas da profissão 

docente que, nos últimos tempos, têm marcado as políticas de formação de 

professores, tendo em vista a sua coerência com as orientações advindas de 

organismos financiadores da educação dos países em desenvolvimento.  

 

Vygotsky (2004, p. 48) nos faz refletir sobre uma concepção de educação que 

considera o processo de formação do ser/estar professor de educação especial, que 

vai se constituindo, ao mesmo tempo, a partir da apropriação de conhecimentos 

referentes à educação especial elaborados ao longo da história, em diferentes 

processos de formação (inicial ou continuada), e dos saberes engendrados nos 

diferentes contextos escolares, a partir da sua relação com os outros professores e 

com os próprios alunos.  

 

Nessa perspectiva, o processo de interiorização do mundo social pelos sujeitos não é passivo, 

mas mediatizado pelo seu grupo social e ressignificado de um modo singular pelos sujeitos. 

Logo, os conceitos de apropriação e mediação são extremamente importantes na discussão que 

envolve a formação docente. Desta forma, diferentes mediadores e seus discursos contribuem 

para a constituição do professor e suas práticas, pois, ao passo que os profissionais de educação 

especial se apropriam dos conceitos e significados sobre deficiência, dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, entre outros, atribuindo-lhes sentidos, esses conceitos vão 

definindo os modos de exercer o seu trabalho com os alunos.  
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Contextualização metodológica 

Tendo como objetivo analisar a concepção de professores de educação especial sobre a própria 

formação, investigamos os professores que atuam no atendimento educacional especializado 

(AEE) no município de Vila Velha (ES). Para tanto, esta pesquisa qualitativa de cunho 

colaborativo configurou-se a partir de três encontros com professores e pesquisadores, no 

formato de grupo focal, devidamente registrados. Acreditamos que a pesquisa contribui na 

formação de professores por meio do movimento que acontece entre docentes e pesquisador 

(Pimenta, 2005, p. 48). 

 

O grupo focal desse município é constituído por vinte e uma professoras que atuam no AEE, 

formado exclusivamente por mulheres. A seleção dessas professoras foi realizada pela 

Secretaria de Educação do Município de Vila Velha, sendo todas efetivas em seus cargos, com 

experiência há bastante tempo pelo município e, algumas já trabalhavam dentro da secretaria de 

educação como gestoras.  

 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Quanto à formação inicial, uma professora possui formação em Matemática e, as demais, em 

Pedagogia, das quais a grande maioria fez o Magistério no Ensino Médio e buscou formação 

superior concomitante a atuação como professora no ensino regular. Quanto à formação 

continuada, todas as professoras do grupo possuem uma ou mais especialização ou cursos de 

Pós-Graduação Lato sensu relacionados à área de educação especial, como: AEE, Educação 

Especial Inclusiva e cursos em áreas específicas como surdez, deficiência visual, deficiência 

intelectual e altas habilidades/superdotação.  

 

Esse grupo também está caracterizado pela ampla experiência na área educacional. Todas as 

professoras da pesquisa antes de atuarem no AEE passaram por salas regulares de educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Além disso, 86% das professoras, antes de 

atuarem em escolas regulares, passaram também por instituições especializadas.  
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Com base nessas informações sobre a formação inicial e continuada de cada componente do 

grupo, lançamos algumas perguntas disparadoras a fim de ouvirmos o que cada professora 

tinha a dizer sobre a própria formação e extrairmos a concepção de formação para esses sujeitos 

da pesquisa. Dessa forma, apresentamos: 

Pesquisadoras: Essa formação permite atuar nesse contexto com alunos tão 

complexos, torna vocês aptas para atuar nessa área ou falta alguma coisa?  

Professora A: Porque como a gente fala, a cada dia que passa ficam mais 

meninos, o leque abre mais ainda no que está surgindo dentro da educação 

especial, então a gente tem que estar atendendo muito mais demandas em 

menos tempo. A gente não tem tempo pra sentar e ler, pra sentar e buscar e se 

interar, tem que fazer isso tudo em casa, à noite [...] Vou sentar, vou 

procurar, porque que esse menino olha desse jeito, faz isso desse jeito? Então 

tudo isso acho que falta muito dentro da escola. [...] em Vila Velha a 

formação dos professores está sendo muito boa, está tendo bastante formação 

dentro das escolas, as escolas estão querendo se mobilizar [... ] mas encontro 

muitas dificuldades quando chega algo novo. 

Professora B: Essa resposta é muito subjetiva [...] Vamos pensar nas áreas 

distintas: o professor da área de surdez quando faz um processo seletivo em 

Vila Velha, ou até mesmo passa em um concurso, bem como o professor da 

área visual, eles também prestam exame prático, isso mostra pra banca o grau 

de entendimento que ele tem da área que ele escolheu para trabalhar. Já o 

professor da deficiência intelectual ele não tem isso, então recebe-se muitos 

professores inseguros nessa área, muitos fizeram curso de 180 horas ou até 

mesmo tiveram um formação acadêmica, mas eu vou dizer pra você enquanto 

professora de alunos com deficiência intelectual, não é somente a nossa 

formação que nos capacita para trabalhar com o aluno com deficiência 

intelectual, a nossa experiência com esse aluno, o nosso olhar, as nossas 

pesquisas, ela influencia muito na nossa ação [...] porque existem muitos 

professores que não sabem identificar um aluno com deficiência intelectual 

de um aluno com dificuldade de aprendizagem. Então, aí vem o conflito. 

Quando ele vê um aluno com deficiência intelectual e um aluno com 

dificuldade de aprendizagem, se ele não tem experiência ele acaba por 

atender essa demanda desse fracasso escolar da escola prejudicando 

realmente o atendimento do público-alvo da educação especial, aí fica muito 

fragmentado o atendimento desse alunado [...] a experiência do professor na 

área de educação especial ela conta muito mais do que a própria formação em 

si. 

Professora C: Então, quanto a mim, eu me sinto apta. Eu me sinto segura. 

[...] de uns anos pra cá, das experiências, das pesquisas, das buscas que eu já 

fiz e procurei saber, eu me sinto apta a trabalhar com alunos na área de 

deficiência intelectual. Eu acredito que o fator pela busca dessa formação é 

individual, porque primeiro ela é individual, porque se nós chegamos lá no 

município de Vila Velha foi porque primeiro nós buscamos uma informação, 

uma formação individual. Atendemos todos os alunos da escola com 
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deficiência, mas esse processo primeiro, buscamos nós, de formação; 

segundo, nós agarramos as oportunidades que o município nos dá; terceiro, é 

a nossa postura dentro da escola. Então, dependendo da nossa postura na 

escola, do trabalho que desenvolvemos e como nós nesse processo cavamos e 

formamos movimento é que vai gerar um crescimento muito maior [...] que 

brechas eu tenho pra que eu possa entrar e fazer um trabalho e atender as 

demandas? Por isso, continuo buscando mais formação.  

Professora D: [...] o aluno que vai dar as dicas de como a gente vai trabalhar 

com ele, planejamento, educacional e individual, em cima das demandas que 

a gente vê que ele precisa, a gente procura as literaturas básicas que podem 

ajudar [...] esse processo de formação que você fala é da prática com a teoria, 

eu estou ali, mas não sou eu sozinha, é o aluno também [...] fazendo a 

reflexão do meu trabalho, se foi positivo ou negativo, sempre anotando. [...] 

quando negativo, eu converso com a pedagoga, troco informações com ela 

também ou então quando tem algum dado que eu não estou compreendendo 

da demanda, eu chamo a família, [...] é um trabalho um tanto complexo que 

demanda bastante reflexão, às vezes, pode deixar a desejar.   

 

Percebemos que esse grupo atribui à formação um caráter bastante significativo para auxiliar 

nas práticas pedagógicas. No entanto, em meio a tanta procura por informações, as professoras 

sentem necessidade de conhecer mais, como se o aluno da educação especial exigisse algo mais 

a cada dia. Elas exigem de si mesmas e do próprio município.  

 

O grupo apontou ainda para a insegurança profissional que, muitas vezes, aprisiona ou impede 

um bom trabalho de ser realizado. Alguns professores compartilharam experiências do cotidiano 

em que o aluno com deficiência permanece na escola por tantos anos, mas não há registros 

significativos de sua aprendizagem. Isso nos leva a questionar as práticas em sala de aula, bem 

como o atendimento a esse público-alvo.  

 

Tais questionamentos nos levam de volta à formação inicial. Sobre a análise da concepção 

trazida pelos professores investigados, observamos que, em muitos casos, a formação inicial foi 

ineficiente, corroborando com uma formação continuada em prejuízo. Antes de ser um exímio 

professor de educação especial é preciso que esse professor seja um excelente alfabetizador, que 

domine bem a arte de ensinar.  
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O aluno com deficiência é visto, muitas vezes, a partir de seu estereótipo. Porém, cada aluno 

tem sua especificidade, é mais complexo do que estar inserido em um título específico de 

condição, que, geralmente, impede-nos de ver a criança que está naquele lugar e o fato de ter 

uma infância nesse processo.   

Com o avanço tecnológico e da medicina, temos, atualmente, configurações do humano mais 

complexas do que tínhamos no passado, em que as crianças morriam logo no primeiro ano de 

vida. Hoje as crianças, independente da deficiência e em toda a sua complexidade, conseguem 

sobreviver, conseguem chegar à escola. Precisamos perceber esse aluno com deficiência, ver 

além do seu estereótipo, lançando assim, o nosso olhar para o humano que está ali. Essa atitude 

requer formação constante. 

 

Dessa forma, com a demanda maior de alunos, há uma exigência maior desse profissional, de 

sua formação, sobretudo, para atender casos que antes não estavam na escola, como por 

exemplo, alunos com dois tipos de deficiências: um aluno surdo autista ou um cego surdo. Hoje 

esse aluno faz a matrícula, está na sala de aula. Faz-se necessário que o professor se prepare 

constantemente para estabelecer com esse aluno um diálogo, promovendo assim, seu 

aprendizado. 

 

Ainda foi possível perceber que a formação continuada passa pelo desejo e disposição 

individual, caminhando para direcionar o coletivo, sendo o planejamento o espaço/tempo para a 

troca de informações e definição de estratégias para assegurar o aprendizado do aluno do 

atendimento educacional especializado. 

Professora F: Sobre a formação continuada, primeiro é individual, ela é 

individual a partir da identificação com a área de atendimento. E segundo 

quando eu coloco os pés dentro da escola e começo a trabalhar, qual a 

demanda da escola, o que é que eu percebo? Como é que essa escola poderia 

trabalhar melhor a inclusão desse aluno, e como é que eu posso, que brechas 

eu tenho pra que eu possa entrar e fazer um trabalho. Então eu vejo que se 

nós, professores de educação especial nas escolas não cruzarmos os braços 

vamos lutar contra as dificuldades. Muitas dificuldades, porque eu também 

encontro, mas se nós conseguirmos um parceiro já é um passo dado. Então 

nós temos que ganhar pelo menos um, nós não vamos de repente conseguir a 

escola toda, então é um trabalho. A partir de um, conquistamos muitos. 

Convida um professor pra se reunir com você num planejamento e juntos 

investigar algumas dificuldades.  



 

Parte II |Pág. 2409  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

As discussões nos fazem refletir sobre a ação pedagógica que atravessa o ser professor. A 

questão dialógica entre a teoria e a prática que deve coexistir a cada aula, mas, principalmente, 

no que o aluno – sujeito do atendimento educacional especializado (AEE) – alcançou naquele 

momento, quais conhecimentos e aprendizagens passam a fazer parte de sua historia. Dessa 

forma, referimo-nos à sistematização da ação docente, pensando assim, nas possibilidades que 

podem ser traçadas/alcançadas. No entanto, percebemos que a busca pela formação passa pelo 

âmbito individual e segue em direção ao coletivo, dependendo também, das políticas publicas.  

 

Algumas considerações no caminho 

Os dados revelaram que o município de Vila Velha (ES) tem se dedicado para dar suporte aos 

professores, porém, muitos desses professores consideram que a formação continuada deveria 

ser prioridade nas escolas. No entanto, esse grupo de docentes tem se esforçado para atender a 

demanda do município em questão.  

 

Essa discussão vem contribuir com a produção simultânea de conhecimento e formação, o que 

gera melhorias para a educação, alcançando, assim, a qualidade no atendimento ao aluno 

público-alvo da Educação Especial, reformulando nossa própria forma de visualizar as 

formações.     

 

Consideramos aqui, a partir das falas dessas professoras que atuam no atendimento educacional 

especializado (AEE), que um bom professor começa uma série de empreendimentos a partir de 

sua formação inicial. Geralmente, tem-se em mente que o professor de educação especial é 

aquele que domina um conhecimento específico. No entanto, trazemos para a discussão a 

questão dessa formação inicial ser bem fundamentada, sendo esse professor um excelente 

alfabetizador, que apesar da deficiência de seu aluno, a função da escola será por ele 

desempenhada. 

Professora D: E, falando em formação, a partir do momento que a política 

vai avançando, nós estamos vendo aí que o governo, ele tem investido, em 

formação, né. E, como a colega disse essa formação, ela não vem só de fora, 

nós temos que procurá-la. Então, se eu desejo saber mais, eu tenho que 
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buscar. Não posso ficar acomodada no meu quadrado. E, o que eu queria 

dizer também, a respeito dessas novas demandas para a formação dos 

professores de educação especial é que o complicado é descobrir como que 

ele (aluno com deficiência) aprende. Então, isso que você acabou de falar 

sobre esse professor de educação especial, que tem que ser um excelente 

alfabetizador, ele já tem que ter passado, por exemplo, pela regência de classe 

pra saber qual é o drama de uma sala de aula, sabe. Então, eu acho que aquela 

fase do professor especifico de surdez, especifico de DM, especifico de altas 

habilidades, eu acho que nós temos que começar a pensar também em 

avançar [...] eu tenho que saber um pouco de cada área pra saber como é que 

ele aprende.  

 

Nesse sentido, este estudo aponta a necessidade de refletir acerca da formação inicial e 

continuada dos professores de educação especial na tentativa de constituir política e práticas na 

perspectiva inclusiva que atenda aos diferentes percursos de aprendizagem no contexto escolar. 

Caminhos possíveis para essa construção de conhecimento vão atravessar a formação de cada 

sujeito desse contexto. 

 

Destacamos que o processo de formação continuada preocupa o grupo aqui investigado, gera 

desafios e nos faz pensar em possíveis caminhos a serem trilhados. Para tanto, faz-se necessário 

uma busca individual que ganha força no coletivo, tornando notórias as políticas de inclusão. 

 

Assim, podemos salientar que ser/estar professor do AEE é sempre estar em busca de formação, 

pois o movimento da educação inclusiva está cheio de dificuldades, tensões e desafios que 

apontam a necessidade de novos/outros conhecimentos, práticas e ações educativas no intuito de 

atender a todos. 
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